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 É de conhecimento prévio que a relação proteína:creatinina urinária (RPCU) representa 
para a medicina, uma importante ferramenta para diagnóstico e estadiamento de afecções no 
sistema genitourinário, refletindo num tratamento adequado para os pacientes em geral. Quando 
se trata das técnicas de análise da urina, uma vez que o princípio de refratometria é 
frequentemente utilizado, o fator concentração das amostras é peça chave, pois qualquer alteração 
pode afetar nos resultados. Visando obter um maior aproveitamento das amostras recebidas em 
laboratórios, a fim de se fazer possível realizar análises quantitativas de urinas com maior 
confiabilidade, foi realizado este estudo o qual avalia a possibilidade de processar amostras de 
urina para exames de RPCU em cães e gatos com segurança, especialmente em urinas menos 
concentradas ou diluídas. Para tanto, foram avaliadas 48 amostras, sendo 31 delas provenientes 
de caninos e 17 de felinos, sem predileção de raça, sexo ou idade, as quais foram colhidos por 
cistocentese, cateterismo ou micção natural. Ao exame físico, avaliou-se cor, odor, aspecto 
(Tabela 1) e, por fim, a densidade por refratometria, a qual permitiu o agrupamento das alíquotas 
de acordo com o valor encontrado, sendo G1 entre 1,005 e 1,015, totalizando oito amostras, G2, 
entre 1,016 e 1,030, totalizando 16 amostras, e G3, acima de 1,031, totalizando 24 amostras. 
Após exame físico, as amostras foram acondicionadas em um tubo de ensaio cônico tipo Falcon 
para serem centrifugadas a 900 g por cinco minutos e o sobrenadante foi reservado. Após análise 
de proteína pelo método de vermelho de pirogalol, foi realizada diluição das amostras nas 
proporções de 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 e 1:50 com água deionizada, para dosagem 
de creatinina pelo método picrato alcalino Jaffé. Para análise de ambos os componentes foram 
utilizados kits comerciais (Labtest, Lagoa Santa-MG, Brasil) e mensuração em analisador, 
bioquímico automático (Labmax Plenno, Labtest, Lagoa Santa-MG, Brasil). Os valores obtidos, 
de proteína da amostra íntegra e de creatinina corrigida das alíquotas diluídas, foram anotados e a 
RPCU, foi calculada pela razão entre esses dois valores em todas as diluições, a fim de serem 
analisados estatisticamente, para avaliar a diferença. Os dados foram tabulados e analisados por 
programa computacional Sigma Stat 3.1. O teste de normalidade utilizado para os valores de 
RPCU nas diferentes diluições das amostras para dosagem de creatinina urinária foi o Shapiro-
Wilk. Os valores obtidos de RPCU foram submetidos ao teste de análise de variância de Kruskal-
Wallis uma via, pois não apresentaram distribuição normal. As diferenças foram consideradas 
estatisticamente significativas quando valor de p<0,05. Como não foi notada diferença 
significativa entre amostras oriundas de cães e gatos, estes foram tratados em conjunto, 
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respeitando os diferentes grupos. Visto que não houve diferença estatística significativa entre os 
valores de RPCU de cada diluição nos três grupos (Tabela 2), podemos concluir que a diluição de 
amostras de urina em até 50 vezes, inclusive as de menor concentração, não interfere no resultado 
da RPCU, sendo considerados fidedignos, concluindo, que é possível realizar a mensuração de 
RPCU com certa confiança tanto em amostras de urina pouco concentradas quanto em diluições 
maiores. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(Fapesc). 
 
Tabela 1. Distribuição de amostras de urina nos grupos com diferentes densidades urinárias de acordo 
com os resultados de cor e aspecto do exame físico. 

    G1 (d=1,005 a 1,015) G2 (d=1,016 a 1,030) G3 (d ≥1,031) 

 
Cor 

Amarelo claro 6 9 1 
Amarelo 2 6 20 

Amarelo escuro 0 1 3 

 
 

Aspecto 

Límpido 6 11 5 
Discretamente turvo 1 1 7 

Moderadamente turvo 1 1 5 
Intensamente turvo 0 3 7 

 
 
Tabela 2. Valores de mediana e percentis (25%; 75%) de relação proteína:creatinina urinária (RPCU) 
de 31 cães e 17 gatos obtido de dosagens de creatinina em diferentes diluições de grupos com diferentes 
densidades urinárias. 

Diluição para dosagem 
de creatinina 

G1 (d=1,005 a 1,015) G2 (d=1,016 a 1,030) G3 (d ≥1,031) 

1:2 0,658 (0,178; 1,828) 0,287 (0,140; 0,789) 0,137 (0,083; 0,249) 
1:3 0,697 (0,197; 1,850) 0,273 (0,156; 0,688) 0,148 (0,092; 0,259) 
1:4 0,673 (1,187; 1,862) 0,276 (0,146; 0,633) 0,129 (0,091; 0,243) 
1:5 0,694 (0,193; 1,873) 0,303 (0,161; 0,522) 0,140 (0,099; 0,241) 

1:10 0,794 (0,227; 1,846) 0,270 (0,146; 0,543) 0,136 (0,107; 0,227) 
1:20 0,702 (0,201; 1,954) 0,288 (0,133; 0,578) 0,142 (0,100; 0,214) 
1:30 0,718 (0,067; 1,827) 0,296 (0,150; 0,561) 0,145 (0,090; 0,254) 
1:40 0,774 (0,163; 2,344) 0,285 (0,131; 0,543) 0,148 (0,086; 0,239) 
1:50 0,795 (0,237; 2,123) 0,286 (0,115; 0,793) 0,165 (0,100; 0,262) 
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