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RESUMO

Tem sido demonstrado que pacientes com doenças renais crônicas apresentam 

alterações no microbioma intestinal. Aproximadamente dois terços dos indivíduos 

urêmicos apresentam anormalidades na mucosa gastrointestinal e um 

desequilíbrio no ecossistema intestinal. A maioria dessas mudanças ocorrem no 

intestino delgado aonde a microbiota desempenha um importante papel no 

metabolismo e homeostase. Um microbioma intestinal em desequilíbrio é 

decorrente de um aumento de bactérias patogênicas, como Escherichia coli. Estas 

bactérias são capazes de gerar substâncias tóxicas urêmicas que diminuem as 

bactérias anaeróbicas, tais como bifidobactérias e lactobacilos, aumentando a 

amônia e pH. Os probióticos são úteis na prevenção e tratamento de diarreias, 

causadas por antibióticos e por vírus, e por isto, sempre foram preconizados, 

principalmente quando causados pelo uso de antibióticos, porém atualmente 

também têm sido utilizados em doenças como a DRC. Alimentar um animal com 

DRC com uma dieta renal tem benefícios na uremia e na taxa de mortalidade 

quando comparada a uma dieta normal. A retenção de fosfato e fósforo, e o 

hiperparatireoidismo secundário renal são complicações comuns da DRC, e a 

hiperfosfatemia está associada com o desenvolvimento de lesões renais, ósseas e 

cardiovasculares em cães e gatos. Desta maneira o uso de probióticos em cães e 

em gatos podem trazer benefícios no controle da azotemia, hiperfosfatemia e 

lesões decorrentes destes desequilíbrios.
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INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.
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(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Figura 1. Órgãos urinários do cão e vasos adjacentes. (DYCE, SACK & 

WENSING, 2010).

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 



INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.
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(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Tabela 1. Tabela da International Renal Interest Society (IRIS) - estágios 

da DRC (BLUMER, 2017).

O estadiamento da DRC dessa maneira facilita a 
aplicação de recomendações adequadas de tratamento. É 
importante ressaltar que para realização do estadiamento o 
animal deve estar hidratado, em jejum alimentar de 12 
horas e preferencialmente com a doença estabilizada. 
(POLZIN, 2013).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 



INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

Os estágios I e II são isentos de sinais clínicos ou com 
uma discreta azotemia, poliúria e polidipsia. A partir do 
estágio III o paciente pode apresentar manifestações 
clínicas sistêmicas decorrentes da doença, com uma 
azotemia moderada e progressão para uma falha renal. No 
estágio IV e V verifica-se a falência renal e diversas 
manifestações sistêmicas da uremia, como alterações 
gastrointestinais, neuromusculares ou cardiovasculares 
(CHAVIER, 2011; POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011). 

Na DRC ocorre uma perda na maioria das vezes lenta e 
imperceptível de néfons, causando lesões estruturais, uma 
característica crônica progressiva e irreversível, onde a 
grande maioria de pacientes têm uma boa qualidade de 
vida, porém com disfunção na função renal, com 
consequências urêmicas, gastrintestinais, hipertensão 
arterial, encefalopatias e neuropatias, miopatia e oculares 
onde o tratamento passa a ser sintomático ou de suporte 
(ETTINGER & FELDMAN, 2004; TREVISAN, 2016).

Sinais Clínicos
As doenças renais frequentemente apresentam-se 

silenciosas, nota-se proteinúria, poliúria, polidipsia 
compensatória, palidez de mucosas e desidratação como 
sinais clínicos frequentes. Êmese, redução de apetite, 
perda de peso, anorexia e inapetência, depressão, 
fraqueza, constipação, desidratação, ulcerações orais e 
más condições de pelagem são muito mais frequentes em 
gatos que em cães (LUSTOSA & KOGIKA, 2003; SCHMITT, 
2009).

Pode ocorrer também alterações da cor e necrose da 
língua, hemorragia (principalmente gastrointestinal), 
palidez de mucosa, edema subcutâneo e/ou ascite em 
animais com síndrome nefrótica devido à perda proteica 
severa, aumento de nitrogênio da ureia sanguínea, 
creatinina sérica e variação entre acidose metabólica e 
hipercalcemia (LUSTOSA & KOGIKA, 2003; SCHMITT, 
2009).

Diagnóstico
Na DRC ocorre diminuição da taxa de filtração 

glomerular em 50% do que o normal, por um período de 
tempo de pelo menos três meses; este período de tempo é 
um dos critérios referência utilizados para o diagnóstico 
de DRC e é baseado no fato da hipertrofia compensatória 
renal após a perda de néfrons (FREITAS, 2010; SCHIMITT, 
2009).

Um exame clínico minucioso considerando a história 
pregressa e sinais clínicos apresentados no exame físico 
fornece informações essenciais para diagnosticar qual o 
problema e selecionar qual exame pode auxiliar a chegar 
no diagnóstico correto e prognóstico (FREITAS, 2010; 
POLZIN, 2013).
A urinálise e a avaliação do sedimento urinário é um teste 
não invasivo e de baixo custo que fornece informações a 
respeito do trato urinário e de outros sistemas corporais 

mesmo se o paciente estiver assintomático (BLUMER, 
2017). A IRIS continua recomendando o uso de creatinina 
para realizar o diagnóstico e o estadiamento da DRC; a 
dimetilarginina simétrica (SDMA), um novo marcador da 
função renal, pode ser um complemento útil para 
diagnóstico e estadiamento de DRC e vem sendo 
introduzida na rotina de atendimento de animais 
portadores desta enfermidade no Brasil (POLZIN; 2013). 
Perfil bioquímico completo para determinar a taxa de 
filtração glomerular e a concentração de ureia e creatinina, 
pois quando ocorre falha na filtração dos rins, haverá um 
aumento dos níveis de creatinina e ureia no sangue, 
hiperfosfatemia, alterações eletrolíticas, acidose 
metabólica, hipoalbuminemia, anemia não regenerativa e 
aumento sérico de amilase e lipase como marcador 
urinário (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; TREVISAN, 
2016).

Outros exames como a ultrassonografia abdominal, 
testes com hemograma e dosagem hormonal 
(paratormônio e Calcitriol) também podem ser solicitados 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016).

Tratamento, prevenção e prognóstico
Como dito anteriormente, e acordo com a IRIS a DRC 

foi dividida em quatro estágios de acordo com a 
concentração sérica de creatinina, onde são avaliados a 
presença de proteinúria e a monitorização da pressão 
arterial, sendo estes dados para indicar qual melhor 
medida e tratamento utilizar em relação à doença, 
proporcionando uma qualidade de vida ao paciente 
(CHAVIER, 2011).

A IRIS ainda propõe certas recomendações para seguir 
de acordo com cada fase da doença, lembrando que a 
terapêutica pode variar conforme a resposta aquele 
tratamento, espécie e avaliação do risco/benefício 
(FREITAS, 2010).

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.
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(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Tabela 2. Recomendações terapêuticas para felinos, realizadas pela IRIS, 

de acordo com o estadiamento da DRC (FREITAS, 2010).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 



INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.

REFERÊNCIAS

ALATRISTE, Paola Vanessa Miranda, et al. Effect of 
probiotics on human blood urea levels in patients with 
chronic renal failure. Revista Nutrición Hospitalaria, vol 
29, pág. 582-590, 2014.

BLUMER, Lilian S. F. Anotações de aula - 
morfofisiologia renal. Ministrada na Faculdade 
Anhanguera Educacional, abril de 2017.

BRAGATO, Nathália. Fisiologia renal e insuficiência 
renal aguda em pequenos animais: causas e 
consequências. Programa de pós-graduação em ciência 
animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, 2013, 
50 p.

CHAVIER, Carolina Mascarenhas. Aspectos 
nutricionais na doença renal crônica em cães. Artigo, 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/dir
eito/aspectos-nutricionais-na-doenca-renal-cronica-em-
caes/50494, 2011.

DYCE, SACK, WENSING. Tratado de Anatomia 
Veterinária. 4aedição, Saunders Elsevier, São Paulo, 2010, 
813 p.

ETTINGER, Stephen J.; FELDMAN, Edward C. Tratado 
de Medicina Interna Veterinária – Doenças do cão e do 
gato. 5a edição, ed. Guanabara Koogan, São Paulo, 2004, 
2236 p.

FREITAS, Cláudia F. H. de. Estadiamento da doença 
renal crônica em felinos. Dissertação de mestrado, 
Universidade técnica de Lisboa, 2010.

GULDRIS, Secundino Cigarran; PARRA, Emilio 
González; Amenós, Aleix Cases. Microbiota Intestinal em 
la enfermedad renal crónica. Revista de la Sociedad 
Española de Nefrologia. Vol 37, pág 9-19, 2017.

LUPPI, MARTA. Anotações de aula de anatomia dos 
órgãos urinários. Ministrada na Faculdade Anhanguera 
Educacional em fevereiro de 2017. LUSTOZA, Marcio D; 
KOGIKA, Márcia Mery. Tratamento da Insuficiência renal 
crônica em cães e gatos. Revisão de literatura, Revista 
Brasileira de Medicina Veterinária – Pequenos Animais e 
Animais de Estimação, v. 1, no1, pág. 62-69, Curitiba, 2003.

NOGUEIRA, Janaína C. R.; GONÇALVES, Maria da C. R. 
Probióticos – Revisão de Literatura. Revista Brasileira de 
Ciências da Saúde, Vol. 15, no 4, pág. 487-492, 2011.

PEDRINELLI, Vivian. Caracterização da microbiota 
intestinal de cães e gatos e sua relação com a nutrição. 6o 
programa de incentivo à pesquisa em nutrição de cães e 
gatos Total Alimentos, Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia – Universidade de São Paulo, SP, 2017.

POLZIN, Davi J. Evidence-based step-wise approach 
to managing chronic kidney disease in dogs and cats. 
Journal of Veterinary and Critical Care, vol. 2, pág. 
205-215, 2013.

TREVISAN, Maira Camilo. Suplementação de 
frutoligossacarídeo para gatos com doença renal crônica. 
Dissertação de mestrado, Universidade Camilo Castelo 
Branco, Descalvado, SP, 2016.

SCHMITT, Candice. Insuficiência Renal Crônica em 
felinos – Relato de Caso. Monografia, Universidade 
Federal Rural do semi-árido, Porto Alegre, RS, 2009.

VEADO, J.C.C. et al. Uso de cetoanálogo na terapia da 
insuficiência renal canina. Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinária e Zootecnia. Vol. 54, no. 5, Belo Horizonte, 
2002.

WAKI, Mariana Faraone, et al. Classificação em 
estágios da doença renal crônica em cães e gatos – 
abordagem clínica, laboratorial e terapêutica. Artigo, 
Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 10, p. 2226-2234, 
2010.

ZATELLI, Andrea, et al. Efeitos de um suplemento 
alimentar em reduzir a probabilidade de morte devido a 
crises urêmicas em cães afetados por doença renal 
crônica (estudo clínico randomizado controlado). Artigo 
científico, The Scientific World Journal, vol 2012, 7 pág, 
2012.

(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

2017; LUSTOZA & KOGIKA; 2003; POLZIN; 2013; WAKI, 
et al, 2011).

Em pacientes em estágios III ou IV é aconselhável 
reduzir fatores que desencadeiam o hiperparatireoidismo 
renal e a deficiência de vitamina D com o uso de calcitriol 
e indicar a diálise peritoneal, quando as concentrações de 
ureia e creatinina ultrapassarem 100mg/dl e 10mg/dl, 
podendo também ser indicado uma nutrição parenteral ou 
enteral (FREITAS, 2010, LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, 
et al, 2011).

A correção da acidose metabólica evita perda de massa 
muscular, desmineralização óssea e o aumento na 
amoniagênese renal, então há a necessidade da adaptação 
do animal à dieta hipoprotéica pela prevenção dos efeitos 
catabólicos da acidose ou suplementação com bicarbonato 
de sódio por via parenteral ou oral, citrato de potássio ou 
carbonato de cálcio, sendo este último contra-indicado em 
pacientes com hipercalcemia (LUSTOZA & KOGIKA, 2003).

Em cães em estágios III e IV, a doença tende a ser 
progressivo, normalmente sobrevivem por meses a um ano 
ou 2, dependendo da gravidade no entanto, provavelmente 
morrerão. Em gatos a doença progride mais lentamente do 
que comparado aos cães, porém é ecessário estar sempre 
atento a proteinúria relacionado aos cães pois anuncia um 
prognóstico ruim (LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIM, 
2013).

NUTRIÇÃO DE PACIENTES NEFROPATAS

A dieta de muitos pacientes nefropatas contendo altos 
níveis calóricos e proteicos contribui para crises urêmicas, 
comprometendo ainda imunidade, infecções, retardo na 
cicatrização e diminuição na qualidade de vida (ETTINGER 
& FELDMAN, 2010). A composição da dieta é importante na 
manutenção da homeostase destes animais, ajudando a 
melhorar a qualidade de vida e a aumentar o tempo de 
sobrevivência, evitando a progressão da doença (FREITAS, 
2010).

Os principais objetivos da dieta são melhorar os sinais 
clínicos existentes, diminuir o trabalho renal, minimizar 
desequilíbrios nutricionais, limitar a progressão das lesões 
renais e manter a escala de score corporal equilibrada 
(FREITAS, 2010).

O catabolismo da proteína forçado passa os limites 
levando a contribuir para uma hipercalcemia, acidose 
metabólica e azotemia, e a perda de gordura e a 
desidratação é uma característica da perda nutricional que 
ocorrem em pacientes nefropatas (ETTINGER & FELDMAN, 
2010). Uma dieta balanceada deve suprir as necessidades 
energéticas nutricionais do animal, aliviando a azotemia e 
minimizando os distúrbios eletrolíticos e acidobásico, 
auxiliando na reparação renal, prevenindo e bloqueando o 
catabolismo da proteína (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

Minimizar a retenção de fósforo e a hiperfosfatemia é 
um objetivo terapêutico, controlada pela retenção do aporte 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 



INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.
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(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Figura 3. Distribuição dos filos em cães saudáveis (a) e cães com 

presença de urólitos (PEDRINELLI, 2017).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 



INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.
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(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 



INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crónica (DRC) caracteriza-se pela 
perda da função renal devido a lesões progressivas e 
irreversíveis com a destruição de pelo menos 75% dos 
néfrons funcionais em ambos os rins (FREITAS, 2010). É 
uma doença de evolução progressiva, frequente nos 
animais de companhia, sendo apontada como a doença 
renal mais frequentemente diagnosticada, principalmente 
em felinos e caninos com idade superior a 7 anos (DYCE, 
SACK & WENSING, 2010; FREITAS, 2010).

O tratamento para pacientes portadores de DRC tem 
caráter conservativo e os principais objetivos são 
minimizar os sinais clínicos decorrentes da perda da 
função renal (VEADO et al, 2002). Com base nisso, muito 
foi estudado e alterado, principalmente a terapia 
nutricional, pois proporciona uma melhor qualidade de 
vida para o paciente nefropata. A alimentação do animal 
com DRC está baseada em dietas com restrição de fosfato, 
proteínas e sódio e incremento de vitaminas do complexo 
B, densidade calórica e de potássio para gatos (ETTINGER 
& FELDMAN).

O uso de probióticos tem sido apontado como tática 
terapêutica promissora na disbiose intestinal presente nos 
pacientes com doença renal crônica. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão literária e 
elucidar o caminho para pesquisas que podem auxiliar no 
tratamento de pacientes nefropatas com o uso de 
probióticos em sua dieta.

SISTEMA RENAL

Anatomia
O sistema urinário compreende um par de rins que 

filtram o sangue e seus metabólitos onde o produto final é a 
urina. Os ureteres conduzem a urina proveniente dos rins até 
a bexiga, órgão de armazenamento da urina. Por fim, tem-se 
a uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo 
(DYCE, SACK & WENSING, 2010).

A unidade morfofuncional do rim é denominada néfron, 
onde que no homem existe o total de 1 a 4 milhões de néfrons, 
nos cães 400 mil néfrons e nos gatos 200 mil néfrons 
(LUPPI, 2017).

A pelve renal propriamente dita, é a dilatação do ureter, 
presente no interior dos rins; o ureter é parte tubular do 
sistema urinário, de calibre uniforme, onde possui uma 
porção abdominal, pélvica e intramural, esta última localizada 
na bexiga, aonde o ureter penetra obliquamente, obliterando 
o refluxo de urina quando a bexiga está cheia; a bexiga 
(vesícula urinária) é um órgão muscular oco e elástico, onde 
sua forma, tamanho e posição variam pois ocorre sua 
repleção no momento de esvaziamento e enchimento da 
mesma; a uretra é um tubo cilíndrico miomembranáceo, que 
faz a comunicação entra a bexiga e o exterior, onde que nas 
fêmeas é tida apenas como órgão urinário e nos machos 

como órgão urinário e genital, pois é também pela uretra que 
ocorre a passagem de sêmen; as artérias renais são 
ramificações provenientes da aorta e as veias renais 
provenientes da veia cava caudal (DYCE, SACK & WENSING, 
2010; LUPPI, 2017).

O túbulo contorcido proximal é responsável pela 
reabsorção de por 60% de substâncias do ultrafiltrado, 
sendo estas glicose (99% de glicose é reabsorvida), 
aminoácidos, fosfato, sulfato e ânions; no segmento de 
alça de Henle é realizada reabsorção de grande quantidade 
de água deixando o líquido mais concentrado e no túbulo 
contorcido distal é reabsorvido sódio, cloro e demais íons 
divalentes (BRAGATO, 2013). Nos ductos coletores ocorre 
a reabsorção de potássio e a excreção de bicarbonato, 
controlando a taxa final de eletrólitos e água, mantendo a 
homeostase (BRAGATO, 2013).

O volume é sempre ajustado para manter a 
composição do plasma; sua função endócrina consiste na 
produção e liberação de dois hormônios, realizados no 
glomérulo: a renina, que realiza regulação na pressão 
sanguínea, liberada pela hipotensão sistêmica, e a 
eritropoietina, realizando a manutenção da eritropoiese 
(BRAGATO, 2013; LUPPI, 2017). Outros hormônios também 
participam na manutenção da função renina como: 
vasopressina, hormônio antidiurético secretado pela 
pituitária posterior que controla a concentração urinária e 
osmolaridade da urina, aumentando reabsorção de ureia; 
angiotensina II, produto do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, onde a renina cataboliza 
o angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina 
I, potente vasoconstritor de pressão arterial sistêmica e 
pressão renal de perfusão, que é então convertida em 
angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina) assegurando a taxa de filtração glomerular 
mesmo quando o fluxo sanguíneo renal diminui induzindo 
liberação de aldosterona aumentando a reabsorção de 
sódio e água (BLUMER, 2017; BRAGATO, 2013).

Etiologia
A prevalência da DRC varia entre 1,6% à 20% nos 

gatos, apresentando um risco 3 a 10 vezes superior de 
comparado aos cães, frequentemente diagnosticada em 
gatos com idade superior a 7 anos (FREITAS, 2010; 
TREVISAN, 2016).

As causas da DRC podem ser congênitas ou 
adquiridas: as congênitas são doença policística em 
persas e himalaios, e amiloidose nos abissínios e 
siameses; de acordo com alguns estudos realizados a 
frequência da DRC é semelhante entre fêmeas e machos, 
no entanto, verificou-se uma incidência cinco vezes 
superior em gatos British shorthair, Birmaneses, Somali e 
Angora, e fazendo referência às raças Maine Coon, 
Abissínia, Siamesa e Azul da Rússia; para adquiridas 
podem ser glomerulonefropatias imunomediadas, 
infecciosas e inflamatórias como leptospirose, pielonefrite 
e peritonite infecciosa felina (PIF), neoplásicas, mecânicas 
e idiopáticas, ou consequência de uma insuficiência renal 
aguda (FREITAS 2010; TREVISAN, 2016). A administração 
subcutânea da vacina tripla contra o herpesvirus felino 1 

maior número de unidades taxonômicas, com 
predominância de 95% do filo Firmicutes, onde os cães 
que apresentam frequência de 40% do filo Fusobacteria, 
35% do filo Bacteroidetes e apenas 25% do filo 
Firmicutes.

enzimas produzidas por esta mesma microbiota, inibem a 
proliferação dos microrganismos nocivos, responsáveis 
por diminuir as bifidobacterias e lactobacillus, como 
Escherichia coli, Clostridium sp. e Salmonella46 
(ALATRISTE, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 
2011;TREVISAN, 2016).

 Parte dos solutos de retenção urêmica são gerados no 
intestino, onde a disbiose intestinal contribui para acumulo 
de toxinas, produto oriundo da fermentação de 
microrganismos, desempenhando papel na lesão vascular, 
então é sugerido que os prebióticos e probióticos são 
terapêuticos por reduzir uremia em pacientes com DRC 
(GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2016; NOGUEIRA & 
GONÇALVES, 2011). Conforme Alatriste, 2014, quase dois 
terços dos indivíduos com uremia apresentam 
anormalidades da mucosa gastrintestinal e um 
desequilíbrio no ecossistema intestinal, maior 
concentração de uréia e amônia, promovendo 
umcrescimento de bactérias aeróbicas no trato 
gastrointestinal e a produção de toxinas urêmicas.

Além da restrição proteica que é estabelecida na dieta 
de animais nefropatas, a utilização de probióticos contribui 
para aumento da filtração glomerular (TREVISAN, 2016).

Segundo Trevisam, 2016, em um experimento citado, 
foram administradas uma mistura de bactérias probióticas 
com probióticas em ratos com insuficiência renal induzida 
cirurgicamente e observou-se redução dos níveis séricos 
de ureia e creatinina, ocorrendo um aumento nas taxas de 
sobrevivência.

Então, o estado de disbiose intestinal que ocorre em 
pacientes nefropatas contribui para o acumulo de toxinas 
urêmicas produzidas à partir da fermentação de 
compostos nitrogenados; o uso de prebióticos podem 
representar formas de intervenção promissoras para agir 
na modulação da microbiota intestinal, tentando reduzir a 
progressão da DRC (TREVISAN, 2016).

Outro estudo citado por Trevisan, 2016, avaliou-se a 
suplementação de dois tipos de probióticos 
(Bifidobacterium e Lactobacillus) em cães filhotes, sendo 
os melhores resultados obtidos nos animais que 
receberam o probiótico à base de Lactobacillus.

De acordo com Alatriste, 2014, em um estudo com 30 
pacientes humanos em hemodiálise, onde 8 pacientes 
foram suplementados com doses de lactobacillus, as 
concentrações de dimetilamina e nitrodimetilamina, 
toxinas urêmicas produzidas no intestino delgado, foram 
diminuídas em 42% e 31% respectivamente. Em outro 
estudo onde se estudou 27 pacientes humanos em 
hemodiálise, 12 pacientes foram submetidos ao uso de 
probióticos de bifidobactérium, onde estes foram capazes 
de reduzir as concentrações de sulfato de indoxil.

De acordo com Zatelli et al, 2012 é evidente o efeito 
benéfico de um suplemento alimentar sobre a função 
renal, com base nas concentrações séricas de creatinina 
que se mantém estáveis por um longo período de tempo.

 Em um estudo realizado por Alatriste, 2014, com 

pacientes em estágios 3 e 4 de DRC (taxa de filtração 
glomerular de 59 a 15 mL) receberam uma bebida láctea 
com lactobacillus, seguindo uma dieta com boa oferta de 
proteína e energia, para que não afete as concentrações 
bioquímicas, e medicamentos

CONCLUSÃO

De fato, apenas alguns estudos relatam o uso de 
probióticos para compensar a disbiose intestinal e 
melhorar as sindromes urêmicas causadas pela Doença 
Renal Crônica (DRC). De acordo com os estudos citados 
nesta revisão existem relativas doses aceitáveis para cada 
caso. Agora a escassez de informações é observada 
porque os efeitos desses microrganismos ainda 
necessitam de mais estudos. Além disso, cada probiótico 
pode funcionar de forma diferente, de acordo com a 
espécie do animal e o grau da doença, o que também 
dificulta a pesquisa sobre determinações de dose e os 
efeitos de bactérias probióticas. Não podemos esquecer 
da acidose metabólica causada pela perda tubular renal de 
bicarbonato e ao acumulo de íons de hidrogênio, então é 
necessário preconizar esse fator para não afetar o estado 
nutricional, o pH sanguíneo e os efeitos benéficos dos 
probióticos.

Com base nessa revisão, pode-se concluir que uma 
investigação adicional sobre os efeitos e doses adequadas 
é necessária para prevenir e ajudar a minimizar a 
produção de toxinas urêmicas em pacientes com DRC.
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(FHV-1), o calicivirus e o vírus da panleucopenia felina, que 
crescem em culturas de células de rim felino, induzem a 
produção de anticorpos contra o tecido renal felino no soro, 
portanto destaca- se que vacinações repetidas podem 
desenvolver DRC (FREITAS, 2010).

De acordo com Freitas, 2010, estudos revelam que em 
29% a 66% dos casos de DRC felina não é possível chegar 
ao diagnóstico da causa pois alguns néfrons são 
funcionalmente interdependentes, as respostas funcionais 
e morfológicas dos rins aos diferentes agentes etiológicos 
são limitadas, e após a maturação incompleta de néfrons no 
primeiro mês de vida.

Patogenia e estadiamento da DRC
A doença renal crônica é uma causa frequente de 

enfermidade em cães e gatos. A ocorrência desta, aumenta 
com o avançar da idade, ligada a uma taxa de mortalidade 
alta, onde se refere a lesões de morfologia e da função dos 
rins (ETTINGER & FELDMAN, 2004; FREITAS, 2010). Os 
termos doença renal, insuficiência renal, falência renal, 
azotemia e uremia têm sido empregados como sinônimos 
erroneamente, implicando em diagnósticos equivocados e 
muitas vezes ocasiona a indicação de terapia inadequadas 
(FREITAS, 2010; TREVISAN, 2016; POLZIN, 2013).

As diretrizes atuais de prática clínica para diagnóstico, 
prognóstico e tratamento da DRC se baseiam no estágio da 
doença renal, seguindo o estadiamento da IRIS (Sociedade 
Internacional de Interesse Renal), que adota a magnitude 
da proteinúria associada à relação proteína: creatinina 
(UPC) e pressão arterial (BLUMER, 2017; CHAVIER, 2011; 
POLZIN; 2013).

Então seguindo esta terapêutica o ideal é realizar um 
tratamento conservativo, minimizando as consequências, 
pois as lesões causadas são irreversíveis e o objetivo do 
tratamento é tratar os sinais clínicos evitando a 
progressão da doença e melhorando a expectativa de vida 
do animal (BLUMER, 2017; FREITAS, 2010; ZATELLI, et al, 
2012).

A mudança da dieta é o foco no tratamento da DRC, 
sendo apropriado o suporte nutricional com dieta 
especifica para nefropatas ou dieta renal caseira para 
pacientes a partir do estágio II, reduzindo a concentração 
de fósforo, proteína e sódio, verificando sempre a ingestão 
adequada para prevenir a azotemia (BLUMER, 2017; 
FREITAS, 2010; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN, 2013; 
WAKI, et al, 2011).

É imperativo corrigir distúrbios hídricos e eletrolíticos, 
oferecendo e estimulando o acesso à água e realizando a 
fluidoterapia sempre quando apresentar a desidratação, 
poliúria e polidpsia compensatória (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; WAKI, et al, 2011).

Atentar-se aos sinais gastrointestinais causados pela 
uremia, intoxicação causada pelo aumento de ureia no 
sangue, oferecendo estimulantes de apetite e controlando 
a acidez gástrica com ranitidina, omeprazol, ondasetrona e 
sucralfato (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003POLZIN, 2013; WAKI, et al, 2011).

Para prevenção da hiperfosfatemia é imprescindível a 
indicação de uma dieta terapêutica para pacientes 
nefropatas e realizar terapia medicamentosa com 
quelantes de fósforo ou probióticos, mantendo as 
concentrações séricas de fósforos inferiores a 4,5 mg/dl. 
É viável o uso de hidróxido de alumínio quando a dieta não 
estiver chegando no objetivo da terapia (BLUMER, 2017; 
LUSTOZA & KOGIKA, 2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 
2011).

Iniciar também tratamento para controle da 
hipertensão arterial (cães PA ≥ 180 e gatos ≥160), sendo a 
primeira opção medicamentoso o bensilato de amlodipina, 
bloqueador de canais de cálcio, e a segunda opção o 
benazepril ou enalapril, inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (iECA) (BLUMER, 2017; LUSTOZA & KOGIKA, 
2003; POLZIN; 2013; WAKI, et al, 2011).

Quando a relação proteína/creatinina é maior que 2 em 
estágio I e maior que 0,5 em cães e 0,4 em gatos em 
estágios II à IV, administrar Losartan, bloqueador de 
receptor de angiotensina, associado ao iECA (BLUMER, 
2017; LUSTOZA & KOGIKA, 2003; WAKI, et al, 2011).

A anemia compromete a qualidade de vida dos cães e 
gatos nos estágios III a IV da DRC, com a diminuição da 
eritropoietina que é produzida no rim, sendo o tratamento 
indicado a suplementação quando o hematócrito for 
inferior a 20% e o paciente apresentar perda de apetite, 
letargia e fraqueza, com eritropoetina recombinante 
humana, suplementação de ferro e vitaminas do complexo 
B, ou até mesmo realizar transfusão sanguínea (BLUMER, 

alimentar de fósforo e pela administração oral de agentes 
quelantes com o objetivo de limitar a absorção de fósforo 
LUSTOSA & KOGIKA, 2003 ; (ETTINGER & FELDMAN, 
2010).

Alimentos comerciais para cães contém cerca de 1 a 
2% de fósforo na matéria seca, enquanto que as dietas 
modificadas contêm de 0,13% a 0,28% de fósforo. 
Alimentos para gatos contém de 1% a 4% de fósforo na 
matéria seca, enquanto que as dietas modificadas contêm 
de 0,5% a 0,9% de fósforo (ETTINGER & FELDMAN, 2010).

De acordo com Zatelli et al, 2012 17 cães portadores de 
DRC alimentados com uma dieta de manutenção 
apresentaram uma sobrevida de apenas 252 dias, 
enquanto que 21 cães, também portadores de DRC, 
alimentados com uma ração específica para pacientes 
renais foi de 615 dias.

A terapêutica nutricional deve ser implementada 
sempre que a concentração plasmática de creatinina 
apresenta valores iguais ou superiores a 2,0 mg/dl, pois os 
pacientes urêmicos dificilmente aceitarão um novo 
alimento (FREITAS, 2010).

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal desempenha um papel 
relevante no metabolismo, fisiológico e imunológico, 
constituindo um verdadeiro ecossistema, tendo como 
funções a síntese endógena de certas vitaminas e 
aminoácidos, o metabolismo de ácidos biliares, ou manter 
a integridade da barreira intestinal, que protegem o 
hospedeiro contra germes patógenos, assim, a microbiota 
intestinal está envolvida na maturação do sistema 
imunológico na infância e manutenção da homeostase ao 
longo da vida (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 2017).

A doença renal crônica (DRC) provoca alterações 
precoces da microflora intestinal (disbiose) como 
alterações do trânsito intestinal, diminuição na absorção de 
proteína e diminuição no consumo de fibras, gerando 
acumulo de toxinas urêmicas absorvidas no intestino que 
são eliminados pelo rim e podem desempenhar um papel 
central na fisiopatologia da doença (GULDRIS, PARRA & 
AMENÓS, 2017).

O aumento dos níveis de ureia e aumento de bactérias, 
aumentam a produção de amônia no lúmen intestinal e 
induz às alterações intestinais de pH, alterando a 
permeabilidade da mucosa intestinal afetando às junções 
apertadas dos enterócitos favorecendo a passagem de 
endotoxinas para o sangue (GULDRIS, PARRA & AMENÓS, 
2017).

O estudo da microbiota em relação à DRC é recente e 
em alguns estudos preliminares tentam entender a relação, 
enquanto outros procuram elucidar a relação entre 
nutrição e microbiota (PEDRINELLI, 2017). De acordo com

Pedrinelli, 2017, observou-se que a microbiota de 
felinos apresenta maior diversidade bacteriana devido ao 

Fisiologia
Os rins têm como função a manutenção do meio 

interno, filtrando o plasma sanguíneo e submetendo este 
a um ultrafiltrado, no qual as substâncias úteis são 
reabsorvidas, como albumina, sódio potássio e cálcio, e 
as residuais, subprodutos metabólicos, são removidas, 
como ureia e ácido úrico (DYCE, SACK & WENSING, 
2010). Realiza também controle hidroeletrolítico, 
equilíbrio acidobásico, secreção de hormônios para 
controle de volume, controle de pressão arterial, controle 
de excreção e concentração de cálcio e fósforo, atua na 
produção de células vermelhas e homeostase óssea 
(BLUMER, 2017).

Como já mencionado, a unidade funcional dos rins é o 
néfron, onde este é formado pelo glomérulo, cápsula de 
Bowman e túbulos renais (BLUMER, 2017; LUPPI, 2017). O 
glomérulo, rede de capilares interpostos entre as 
arteríolas aferentes e eferentes no córtex renal, retêm 
elementos celulares e proteínas com médio ou alto peso 
molecular, produzindo um ultrafiltrado ou filtrado 
glomerular, de composição eletrolítica e aquosa e 
destituído de proteínas; é recolhido pela cápsula de 
Bowman, onde o líquido atravessa os túbulos renais e é 
alterado conforme as substâncias filtradas são 
reabsorvidas, como glicose, aminoácidos, íon e parte de 
água, chegando aos ductos coletores o produto final não 
reabsorvido, a formação da urina (BLUMER, 2017; 
BRAGATO, 2013).

Probióticos e a DRC
Os probióticos são componentes alimentares, como 

oligossacarídeos e polissacarídeos, com a capacidade de 
aumentar a produção de bactérias e manter o equilíbrio 
intestinal (TREVISAN, 2016). A Organização de Alimentos e 
Agricultura das Nações Unidas (FAO) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) definem probióticos como “os 
organismos vivos que proporcionam benefícios à saúde no 
hospedeiro quando consumidos na quantidade apropriada” 
(ALATRISTE et al, 2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011).

A diversidade e a colonização de microrganismos 
presentes no TGI são influenciadas por vários fatores, 
sendo a disponibilidade de nutrientes, o pH luminal, a 
presença de substâncias antibacterianas naturais e o 
estimulo do sistema imune (TREVISAN, 2016).

No início do século XX observou-se os efeitos 
adversos de metabólitos tóxicos oriundos do trato 
gastrointestinal e postulou que o uso de leite fermentado 
com bactérias acidas lácticas poderia diminuir essa 
toxicidade (NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011)

 O sucesso dos probióticos depende de permanecer 
vivo no suco gástrico e bile e competir com os 
microrganismos já existentes, da sua não hidrolização 
pelas enzimas digestivas, que permitem chegar intactos ao 
intestino grosso onde são fermentados pela microbiota 
intestinal promotora da saúde, como os lactobacillus e as 
bifidobactérium, e também a ingestão de quantidades 
apropriadas de microrganismos probióticos (ALATRISTE, 
2014; NOGUEIRA & GONÇALVES, 2011; TREVISAN, 2016).

Tanto lactobacillus como bifidobactérium, que vivem 
bem em meio ácido e produzem quantidades consideráveis 
de tampão acetato, são capazes de promover lise de 
proteínas e reduzir o pH luminal, estimula o crescimento e 
a estabilidade das populações microbianas produtoras de 
ácidos orgânicos, em especial o láctico e acético, e 
juntamente com outras substancias antibacterianas e 
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