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ABSTRACT
Urolithiasis is the formation of stones in the urinary system. Depending on its location
may lead to a set of systemic changes, called uremic syndrome. At PATHOVET in
Fortaleza, a dog named Mel, of the breed Poodle, 13 years, castrated and cardiopathic
was attended. The owner reported that the animal had about 9 months had photos of
polyuria, polydipsia and syncope. Blood count, creatinine and urea, abdominal
ultrasonography and urinalysis were requested. The results of the tests showed the
presence of bilateral nephrolithiasis and uremia that justified the onset of uremic
syndrome. In view of the above, it is possible to perceive the importance of early
diagnosis and adequate therapy in cases of kidney problems.
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Figura 01: Imagem ultrassonográfica dos rins evidenciando uma mineralização nos divertículos
renais bilateralmente, sugestivos de cálculos renais, sendo pelo menos quatro no rim esquerdo
(Figura 1A) e pelo menos 6 no rim direito (Figura 1B).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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no início de uma doença renal, apoiada

estariam

aumentadas,

no

ultrassom
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Tratamentos diferentes da intervenção

Bioquímico

Valor de

Dosagem no dia

Dosagem 15 dias

Referência

0

depois

Creatinina (mg/dL)

0,5 – 1,5

2,88

1,60

Uréia(mg/dL)

21 – 60

88,20

61

Tabela 01: Avaliação Bioquímica de Creatinina e Uréia no dia em que o animal deu
entrada no consultório e 15 dias após o tratamento.
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