
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: MÉTODO DE INDICAÇÃO PARA PROTEINÚRIA COM GRANULADO SANITÁRIOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINA VETERINÁRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMIR WAINBERG, CLOVIS ANSELONIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MÁRCIO ANTÔNIO BATISTELA MOREIRAORIENTADOR(ES): 



 

 

1. RESUMO 

 A detecção da concentração de proteínas na urina de felinos é 

importante na investigação de doenças, principalmente do trato renal. O 

método mais comumente usado é a fita dipstick, que reage a parrtir de 30mg/dl. 

O objetivo deste trabalho é verifiar a eficiência do granulado sanitário Pipicat 

detecta® na medição da proteinúria. Os testes estão sendo realizados com oito 

amostras de urina de felinos doentes e uma amostra de urina de um felino 

clinicamente sadio. As amostras foram oriundas do Hospital Veterinário da 

Universidade Anhembi Morumbi. Como resultados preliminares, foi verificada 

diferenciação na urinálise entre as amostras conforme a presença de proteína 

na urina, detectada de forma semi-quantitativa pela fita reagente. Isso também 

foi observado no granulado testado por meio de alterações na colaração 

mudando de amarelo para azul.  

 

2. INTRODUÇÂO 

A proteinúria é um importante indicador de doença sistêmica ou renal, 

podendo às vezes proceder outros sinais clínicos.  

Detectar a proteína urinária é essencial para prevenir doenças 

incipientes e monitorar a evolução de doenças renais. No entanto, para que 

sejam adequadamente interpretados, os resultados devem ser confiáveis e 

condizer com a realidade atual do paciente. 

A presença de proteínas de baixo peso molecular na urina, a 

microproteinúria, pode ser um indicador de função tubular deficiente ou de 

início de insuficiência renal aguda (IRA). A micropoteinúria nao é detectada 

pelas fitas reagentes de urinálise utilizadas rotineiramente. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é verifiar a eficiência do granulado sanitário 

Pipicat detecta® na medição da proteinúria. Para isso, foi feita a comparação 

do resultado da proteinúria felina mensurada pela fita urinária (dipstick) com o 

Pipicat detecta®. Para tal, foram realizados testes comparativos entre os dois 



 

 

métodos com a urina de pacientes doentes e de um felino clinicamente 

saudável.  

4. METODOLOGIA 

Até o presente momento, foram testadas oito amostras de felinos 

doentes, com presença de proteinúria (níveis de traços até presença acima de 

3 cruzes, constatado em fita reagente), escolhidos independete de sexo, raca e 

cor no Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi. Ainda será 

testada a amostra do felino clinicamente saudável, para comparação como 

controle.  

Todas as amostras foram obtidas por cistocentece e colocadas em 

refrigeração. As amostras foram colocadas em tubos de ensaio, identificadas e 

centrifugadas. Foi feita a dosagem de PU/CU e detectada a quantidade de 

proteína nas amostras. Após, estas foram submetidas a avaliação clínica e 

laboratorial. Foram avaliadas características físicas (cor, odor, aspecto e 

densidade), químicas (pH, presença de nitrito, proteínas, glicose, corpos 

cetônicos, urobilinogênio e bilirrubinas), sedimentoscópicas (presença de 

hemácias, leucócitos, células epiteliais e cilindros) e foram feitas análises com 

fitas dipstick. Então, a urina foi transferida para o respectivo recipente contendo 

o concentrado do granulado Pipicat detecta®. Foi feita a avaliação e 

comparação visual da cor final do conteúdo de cada recipiente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O exame de urina é um dos métodos não invasivos mais importantes 

para análise das patologias renais, desde que adequadamente realizado e 

interpretado. A proteinúria é um importante indicador de doença renal, podendo 

às vezes preceder outros sinais clínicos. Entretanto, a proteinúria fisiológica 

pode ocorrer em condições de exercício físico intenso e hipertermia 

(FICHBACH, 2002), além de ser um forte indicativo de doença renal. A 

comparação de dois métodos para análise de proteinúria permite avaliar 

parâmetros como sensibilidade, especificidade e custo benefício, além de 



 

 

análise de fatores que permitem concluir vantagens e desvantagens de cada 

método (LIMA et al., 2005).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O produto testado pode detectar qualquer tipo de presença de 

proteinúria, provenientes de doenças pré-renais, renais e pós-renais. Este 

produto, a princípio, poderá ser usado para auxiliar o veterinário a investigar 

preventivamente a presença de doenças relacionadas à proteinúria, antes que 

haja sinal clínico.   

No teste com fita reagente nem todos os exames apresentaram 

detecção de proteina, já com o granulado sanitário apresentou-se alteração em 

todas as amostras desde uma quantidade proteica mínima de 3,70 mg/dl, 

dessa forma apresenta uma sensibilidade para a presença de proteínas de 

baixo peso molecular em conteúdos líquidos, detectando o menor traço de 

proteína que se encontra na urina, sendo de origem funcional ou fisiológico, 

com uma alteração gradativa na coloração, quanto maior a presença de 

proteínas de maior peso molecular na urina mais intensa será a coloração. 

Com essas alterações há mudança de cor, indica-se que o animal seja levado 

para avaliação do médico veterinário e junto com a sua clínica e exames 

complementares, poderá diagnosticar a origem da proteinúria.  
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