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ABSTRACT: Acute renal failure (ARF) is characterized by an 

abrupt decrease in the glomerular filtration rate, with 

increased urea and creatinine serum levels, hydroelectrolytic 

and basic acids imbalances. This report aims to describe the 

case of a horse with acute renal failure associated with 

leptospirosis. The animal was admitted to the “Governador 

Laudo Natel” Veterinary Hospital with polyuria accompanied 

by progressive weight loss and hyporexia.   
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INTRODUÇÃO  

A leptospirose é uma enfermidade de grande importância na 

saúde pública com distribuição mundial, causada pela 

bactéria Leptospira sp. e, em equinos, pode induzir 

alterações clínicas e hematológicas, podendo ser nefrotóxica 

(ELLIS, 1994).  
 

RELATO DE CASO  

Um equino, foi encaminhado com queixa de poliúria 

acompanhada de emagrecimento progressivo e hiporexia, 

evoluindo a 10 dias. Ao exame o animal encontrava-se 

levemente desidratado, com mucosas congestas e 

hiporexia, porém bastante alerta. Exames laboratoriais de 

sangue evidenciaram aumentos importantes de ureia (114 

mg/dL) e creatinina (7,15 mg/dL), além de alterações na 

urinálise (Tabela 1). Solicitou-se sorologia para leptospirose 

que apresentou resultado positivo para Leptospira sp. 

sorovares Grippotyphosa e Icterohaemorrhagiae (titulação 

1:400 e 1:200 respectivamente). 

 

 

Institui-se tratamento com fluidoterapia intravenosa com 

solução de ringer simples nos primeiros 4 dias, diminuindo 

progressivamente nos demais dias, por 12 dias e 

furosemida (1 mg/kg, a cada 12 horas durante os primeiros 

7 dias seguida de 0,5 mg/kg, a cada 12 horas, por mais 5 

dias), além de tratamento para leptospirose (duas 

administrações de estreptomicina, 25 mg/kg, IM, com 

intervalo de 24 horas). Após 1 dia de tratamento observou-

se diminuição significativa na concentração de creatinina 

(4,67 mg/dL) permanecendo, porém, acima do normal. Ureia 

normalizou 4 dias após o início do tratamento (44 mg/dL) e 

creatinina após 6 dias (1,53 mg/dL). A alta médica ocorreu 

após 18 dias da admissão com remissão completa dos 

sinais clínicos e normalização de exames laboratoriais. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

No presente caso atribuiu-se a leptospirose como causa da 

IRA. De acordo com Divers et al. (2019), na América do 

Norte, Leptospira Pomona é causa, apesar de infrequente, de 

IRA em equinos e, aborto, doença neonatal, uveíte e IRA são 

as síndromes clínicas mais comuns causadas por esse 

sorovar e por outros, como Grippotyphosa, o qual foi 

encontrado no presente relato. 

Visto que, quando estabelecida, a IRA frequentemente 

depende de tratamento suporte com fluidoterapia intensa, por 

se tratar de uma afecção de prognóstico reservado, sua 

prevenção é de extrema importância. No presente relato o 

animal teve uma boa resposta ao tratamento e obteve alta 

após 18 dias. 
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Característica    27/02/2020    28/02/2020 09/03/2020 

COR  palha Amarelo claro Amarelo 

ODOR  suigeneres suigeneres suigeneres 

ASP límpido límpido turvo 

DENSIDADE  1,010 1,010 1,015 

VOLUME (ml) 10,0 10,0 10 

REAÇÃO (ph) 6,0 6,0 8,0 

PROTEINA neg neg traços 

GLICOSE pos++ pos++ neg 

CORPOS CETONICOS neg neg neg 

BILIRRUBINA neg neg neg 

NITRITO neg neg neg 

SANGUE OCULTO neg neg neg 

ÁCIDO ASCÓRBICO Pos+ neg neg 

LEUCÓCITOS raros raros raros 

HEMÁCIAS raros ausente raros 

BACTÉRIAS ausente ausente raros 

ESPERMATOZÓIDE ausente ausente ausente 

MUCO  ausente presente ausente 

CÉLULAS  Transicionais(raras) 

Escamosas (raras) 

Transicionais(++) 

Escamosas (+) 

Transicionais(raro) 

Escamosas (raro) 

CILINDROS - Granulosos Grosseiros 

(raros) 

ausente 

CRISTAIS - Carbonato de cálcio (+) Fosfatos Amorfos 

(++++) 

Tabela 1. Urinálises de equino com leptospirose, apresentando insuficiência renal, no dia da admissão (27/02/2020) e dias 

subsequentes, evidenciando hipostenúria, proteinúria discreta, glicosúria e cilindrúria discreta.  


