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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a presença de sangue oculto fecal em 

cães diagnosticados com doença renal crônica (DRC) através dos testes 

indicadores (benzidina e guaiac). O teste de sangue oculto fecal refere-se a uma 

técnica utilizada para detectar perdas de sangue originadas no trato gastrointestinal 

(TGI), não sendo específico para nenhum tipo de enfermidade. Com isso, este 

teste de triagem tem revelado resultados promissores tanto para o uso na 

nefrologia humana quanto na nefrologia veterinária. Para este estudo, serão 

utilizados cães diagnosticados com doença renal crônica (DRC) em diferentes 

estádios, oriundos do atendimento do serviço de nefrologia e urologia do Hospital 

Veterinário da Universidade de Franca (UNIFRAN), os quais serão classificados 

segundo as recomendações da IRIS, utilizando os exames de rotina (hemograma, 

urinálise, bioquímica sérica, pressão arterial sistêmica). Foram colhidas até o 

momento amostras de fezes de dois animais, os quais evidenciou que tanto a 

técnicas de guaiac quanto de benzidina apresentaram semelhança diante da 

presença de sangue oculto. Espera-se com este estudo descobrir quais das duas 

técnicas possui maior sensibilidade quando comparadas na mesma amostra. 

INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é compreendida pela presença de lesão no 

parênquima renal com comprometimento de sua função, sendo identificada por um 

período igual ou superior a três meses (POLZIN, 2011). Este diagnóstico confere 

uma perda irreversível e avançada das funções excretoras e concentradoras da 

urina, originando diversos sinais clínicos em vários órgãos, inclusive intestino 

(CRIVELLENTI, 2015). Estudos da medicina humana indicam que hemorragia no 

trato gastrointestinal (TGI) é uma complicação frequente em estágios finais de 

pacientes com DRC hemodialíticos (SELINGER et al., 2003). 

O teste de sangue oculto fecal, como um instrumento de triagem, foi 

confiável para indivíduos com maior probabilidade de desenvolver hemorragia 

gastrointestinal oculta ocasionada por doenças renais em estudos na medicina 

humana (OHMORI et al., 2012). Além disso, estudos tem correlacionado os 

resultados de testes de sangue oculto fecal com a sobrevida do paciente (LUO et 



al.,2011), alterações na função cardiovascular (FÁBIÁN, 2000) e distúrbios de 

coagulação e diminuição no armazenamento de ferro (OHMORI et al., 2012). 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de presença de sangue 

oculto fecal em pacientes caninos com doença renal crônica utilizando as técnicas 

de benzidina e de guaiac e estabelecer uma comparação entre ambas às técnicas 

quanto às suas sensibilidades em detectar sangue nas amostras fecais. 

METODOLOGIA 

O experimento será realizado incluindo um total de 40 cães, dentre estes, 

para finalidades de comparação, será utilizado um grupo controle com 10 animais 

saudáveis provenientes do Hospital Veterinário da UNIFRAN que darão entrada 

para castração eletiva. Os outros 30 animais restantes serão oriundos do serviço 

de nefrologia e urologia do Hospital Veterinário da UNIFRAN. Os critérios de 

inclusão para indivíduos com DRC em exames clínicos de mais de 90 dias de 

níveis elevados de concentração de creatinina sérica estáveis acima de 1,4 mg / dL 

em pacientes hidratados, com avaliações em três momentos diferentes ao longo de 

algumas semanas segundo as diretrizes da IRIS 2015. A avaliação dos testes de 

benzidina e guaiac ocorrerá após 30 segundos da aplicação do reagente e serão 

pontuadas quanto à graduação da positividade (negativo: 0; fraco: 1; moderado: 2;  

forte: 3). 

DESENVOLVIMENTO 

A partir das fezes frescas são realizados ambos os testes de detecção de 

sangue oculto. O teste de guaiac é realizado seguindo instruções do modelo 

comercial onde após a distribuição das fezes nos locais indicados, adiciona-se o 

reagente (Solução de Desenvolvimento Feca-Cult) e após 30 segundos verifica-se 

se houve alteração na coloração. Já o teste de benzidina realiza-se com três 

porções da amostra de fezes. Estas são dispostas em um disco de papel filtro e 

misturadas a uma solução de benzidina (10 mg de benzidina dissolvida em 1 mL de 

ácido acético à 50%). Após esta mistura instilam-se três gotas de H2O2 e verifica-se 

a alteração de cor, sendo para ambos os texto que os tons azulados marcam a 

presença de sangue. O Manuseio da solução de benzidina é realizado com EPI, 

incluindo máscaras, luvas e touca. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foram analisadas as fezes de dois cães doentes renais crônicos no Hospital 

Veterinário da UNIFRAN, até o momento, uma vez que o estudo encontra-se em 

estágio inicial. O primeiro animal (10 anos) encontrava-se no estádio 3 da doença, 

o qual obteve pontuação 3 para benzidina e 2 para guaiac. Já o segundo animal 

(15 anos) com estadiamento 2 da doença obteve pontuação 3 para benzidina e 

pontuação 1 para o teste de guaiac. Ambos demonstraram presença de 

sangramento gastrointestinal em fezes com aspecto normal, no entanto, 

aparentemente existe diferença de sensibilidade entre os testes. 
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