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Alterações da hemostasia primária em cães azotêmicos*

Alterations of Primary Hemostasis in Azotemic Dogs

Fernanda Voll Costa Ventura1, Francisco de Oliveira Conrado1, Nicole Hlavac1, Simone Tostes Oliveira2, 

Cláudio Roberto Scabelo Mattoso3 & Félix Hilario Diaz González1

ABSTRACT

Background: Uremia is a cause of acquired platelet dysfunction. Normal platelet counts and normal coagulation tests, 
associated with prolonged bleeding time, suggest a qualitative platelet defect. The objective of this study was to verify 
the presence of abnormalities in primary hemostasis associated with azotemia in dogs, and the correlation of the buccal 
mucosal bleeding time (BMBT) with urea and creatinine levels. 
Materials, Methods & Results: Forty azotemic dogs were evaluated for hemostasis. Dogs were included in the study if serum 
urea concentration was > 60 mg / dL and serum creatinine concentration was > 2.0 mg / dL. The BMBT was performed 
on the inner surface of the upper lip, using a commercial device. Blood was collected from de jugular vein in EDTA-K2, 
sodium citrate 3.2% tubes and tubes without anticoagulant. EDTA samples were used to perform red blood cell (RBC) and 
platelets count. Serum was used for determination of urea, creatinine, alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosfatase 
(ALP), albumin and total protein. Citrated plasma was used to determine activated partial thromboplastin time (aPTT), 
prothrombin time (PT), fi brinogen levels, von Willebrand factor antigen (vWF:Ag) and fi brin degradation products (FDPs). 
Statistical analysis used Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and/or Spearman correlation coeffi cient. A multiple linear 
regression was performed to adjust for confounding factors when analyzing BMBT with urea and creatinine. A signifi cance 
level of 5% was considered. The study comprised 17 male and 23 female dogs with a mean age of 9.5 ± 4.2 years. Thirty 
animals had chronic renal failure (CRF), eight had acute renal failure (ARF) and two had urethral obstruction. None of 
the dogs had spontaneous bleeding history, but 36/40 (90%) had clinical signs of uremia. Prolongation of the BMBT was 
observed in 14 (35%) dogs, all of them with CRF. From 22 anemic dogs, 12 (54.5%) had a prolonged BMBT, and from 
14 dogs with a prolonged BMBT, 12 (85.7%) were anemic. Only one thrombocytopenic dog had a prolonged BMBT, and 
no signifi cant correlation between BMBT and platelets was found. A correlation between BMBT and creatinine, BMBT 
and urea, BMBT and hematocrit, and hematocrit and creatinine was observed. However, when multiple linear regression 
was carried out, the only parameter associated to the BMBT was the hematocrit. There were no association between pro-
longed BMBT and aPTT or FDPs. Prolonged PT was observed in one dog only. No alterations in BMBT were observed 
in correlation with albumin, total protein, ALP, ALT fi brinogen and vWF:Ag values.
Discussion: The wide variation between several studies regarding the correlation of BMBT with creatinine, urea and he-
matocrit in uremic patients may be due to the size of the population studied, different causes of azotemia, and statistical 
methodology used. In this study, a moderate positive correlation between BMBT and urea, and BMBT and creatinine was 
observed. However, these indicators of azotemia lost power of correlation to BMBT when the adjustment for hematocrit 
was performed in the multiple linear regression, suggesting that the hematocrit should always be considered in the assess-
ment. Although most of the dogs with prolonged BMBT were anemic, it is important to note that not all dogs with anemia 
had a prolonged BMBT. Thus, despite the hematocrit being the test that best correlated with the prolongation of BMBT, 
the hematocrit alone was not decisive for the occurrence of bleeding, although it has been determined that the bleeding 
tendency increases as anemia worsens. 

Keywords: Bleeding time, azotemia, uremia, hemostasis, anemia, dogs.
Descritores: Tempo de sangramento, uremia, hemostasia, anemia, cães.



2

                                                                                                           F.V.C. Ventura, F.O. Conrado, N. Hlavac, et al. 2013. Alterações da hemostasia primária em cães azotêmicos.
                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 41: 1147.

INTRODUÇÃO

A uremia é causa de disfunção plaquetária 
adquirida em pessoas e animais [7]. Dentre os sinais 
clínicos encontrados em cães com síndrome urêmica, 
o sangramento pode estar presente e manifestar-se 
sob a forma de petéquias, equimoses, sangramento 
gastrintestinal, gengival e dos locais de venopunção 
[3]. Sangramentos associados a quantidade normal 
de plaquetas e concentração de fatores da coagulação 
normais sugerem um defeito qualitativo plaquetário 
[16]. O prolongamento no tempo de sangramento 
da mucosa oral (TSMO) em quatro de oito cães com 
insufi ciência renal induzida foi um achado consistente 
com o defeito de adesão plaquetária [2].

Uma correlação positiva entre o TSMO e a 
determinação quantitativa do nitrogênio uréico san-
guíneo (BUN) foi observada em cães com lesão renal 
induzida [2], e um estudo em cães com lesão renal de 
ocorrência natural mostrou correlação positiva entre 
TSMO e níveis de creatinina sérica elevados em al-
guns animais avaliados [11]. Em humanos urêmicos, 
o aumento dos níveis séricos de creatinina também foi 
associado com o prolongamento no tempo de sangra-
mento (TS) [13,18].

O objetivo deste estudo foi verifi car a presença 
de anormalidades na hemostasia primária em cães 
azotêmicos, e a relação entre TSMO e os níveis de 
uréia e creatinina.

MATERIAIS E MÉTODOS

Quarenta cães azotêmicos, provenientes do 
atendimento do Hospital de Clínicas Veterinárias da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre), foram submetidos à avaliação da hemostasia. 
Foram incluídos cães com valores séricos de uréia e 
creatinina superiores a 60 mg/dL e 2,0 mg/dL, res-
pectivamente. Os animais utilizados não receberam 
qualquer fármaco que interferisse na hemostasia, 
nem transfusão sanguínea nos trinta dias anteriores 
à avaliação. Cães com contagem plaquetária abaixo 
de 100.000/µL não foram incluídos no estudo para 
evitar problemas hemorrágicos adicionais ao paciente 
e interferências nos resultados do TSMO. Além do 
TSMO, foram realizados outros testes de hemostasia 
primária, secundária e terciária, para verificar ou 
excluir possíveis interferências destes nos resultados 
obtidos. Foram considerados anêmicos os animais 
com valor de hematócrito inferior a 37%. Foi realizada 

também avaliação hepática, através da dosagem de 
proteína total, albumina e determinação da atividade 
das enzimas alanino aminotransferase (ALT) e fosfa-
tase alcalina (FA). 

Foi feita coleta de sangue com sistema a vácuo1 
através de punção da veia jugular. Foram utilizados 
tubos contendo EDTA-K2 para a realização do eri-
trograma e contagem de plaquetas, tubos sem antico-
agulante para obtenção de soro para a realização dos 
testes bioquímicos e tubos contendo citrato de sódio 
3,2% para a realização de provas de coagulação. As 
contagens de eritrócitos, plaquetas e determinação de 
hemoglobina foram realizadas em contador automáti-
co de células2. O valor do hematócrito foi obtido pela 
técnica do microhematócrito. O soro foi utilizado para 
determinação de uréia, creatinina, albumina, proteína 
total, ALT e FA , através de espectrofotometria em 
um analisador semi-automático3 com auxílio de kits 
comerciais4. O plasma citratado, separado por cen-
trifugação em, no máximo, 20 min após a coleta, foi 
destinado à realização dos tempos de tromboplastina 
parcial ativada (TTPa)5 e protrombina (TP)6, dosagem 
de fi brinogênio7, dosagem do antígeno do fator de von 
Willebrand (FvW:Ag)8 e produtos de degradação da 
fi brina (PDFs)9. Todas estas análises foram realizadas 
em duplicata. O TSMO foi realizado através de uma 
incisão de 0,5 x 0,1 cm na face interna do lábio superior 
utilizando um dispositivo padronizado10. O TSMO, em 
minutos, foi aferido com o auxílio de um cronômetro, 
se estendendo do momento da incisão inicial até a para-
da do sangramento, tempo correspondente a formação 
do tampão plaquetário. 

Para a análise estatística, as variáveis quanti-
tativas com distribuição simétrica foram descritas pela 
média e o desvio padrão, e aquelas com distribuição 
assimétrica pela mediana e o intervalo interquartil. As 
variáveis quantitativas foram associadas entre si pelo 
coefi ciente de correlação de Spearman, e foi realizada 
uma análise de Regressão Linear Múltipla de ajuste 
para potenciais fatores de confusão na relação entre 
uréia e TSMO e entre creatinina e TSMO. Para esta 
regressão, a variável TSMO sofreu uma transformação 
logarítmica, devido a sua assimetria. As variáveis albu-
mina, proteína total, ALT, FA, PDFs, TP e TTPa foram 
classifi cadas em categorias com base nos seus valores 
de referência. Para avaliar a associação de ALT e FA 
com o TSMO foi utilizado o teste de Mann-Whitney, e 
para as demais variáveis o teste de Kruskal-Wallis. Foi 
considerado um nível de signifi cância de 5%.
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RESULTADOS

Foram avaliados 17 machos e 23 fêmeas com 
idade média de 9,5 ± 4,2 anos, de diferentes raças, entre 
as quais Poodle (n = 7), Cocker Spaniel (n = 3), Pastor 
Alemão (n = 2), Border Collie, Fox Terrier, Boxer, 
Airedale Terrier, Lhasa Apso, São Bernardo, Dálmata, 
Beagle, Rottweiler, Dogue Alemão e Spitz Alemão (n 
= 1), além de cães sem raça defi nida (n = 17). No mo-
mento da coleta nenhum cão apresentava sangramento 
espontâneo, porém, dos 40 cães azotêmicos incluídos 
nessa pesquisa, 36 (90%) apresentavam algum sinal 
clínico de uremia, sendo anorexia e vômito os mais 
comuns. Trinta animais apresentavam insufi ciência 
renal crônica (IRC), oito apresentavam insufi ciência 
renal aguda (IRA) e dois tinham obstrução uretral. 

O prolongamento do TSMO foi observado 
em 35% (14/40) dos cães deste estudo. Dentre os 30 
cães com IRC, 46,7% (14/30) apresentaram TSMO 
prolongado, sendo que nos cães com IRA e obstrução 
uretral não foi observado prolongamento no TSMO. Os 
resultados do TSMO, provas de coagulação, exames 
hematológicos e bioquímicos são apresentados nas 
tabelas 1 e 2.

A anemia foi observada em 55% (22/40) dos 
cães deste estudo, sendo que 54,5% (12/22) apresenta-
vam TSMO prolongado e 45,5% (10/22) apresentavam 
TSMO normal. Na avaliação de todos os cães com 
TSMO prolongado deste estudo, observou-se que 
85,7% (12/14) estavam anêmicos, e apenas 14,3% 
(2/14) dos cães com TSMO prolongado não esta-
vam anêmicos. Em relação à contagem plaquetária, 
12,5% (5/40) dos cães apresentaram trombocitopenia 
(100.000 a 200.000 plaquetas/µL sangue), sendo 
que destes apenas um apresentou prolongamento 
do TSMO. Não houve correlação signifi cativa entre 
TSMO e plaquetas (rs = -0,16; P = 0,322).

Foi observada correlação signifi cativa entre 
TSMO e creatinina (rs = 0,38; P = 0,017), TSMO e 
hematócrito (rs = -0,47; P = 0,002), TSMO e uréia (rs = 
0,34; P = 0,032) e hematócrito e creatinina (rs = -0,36; 
P = 0,022). Não houve correlação signifi cativa entre 
hematócrito e uréia (rs = -0,28;  P = 0,076).

 Considerando o hematócrito um potencial 
fator de confusão para a relação entre uréia e TSMO, e 
creatinina e TSMO, foi feita uma análise de regressão 
linear, considerando o TSMO como variável dependen-
te. Após esta avaliação a única variável que se asso-
ciou com o TSMO foi o hematócrito (P = 0,002), não 

havendo associação entre creatinina e TSMO quando 
feito o ajuste para esta variável (P = 0,154). 

Quando foi realizada a regressão linear múlti-
pla com uréia e hematócrito como variáveis indepen-
dentes, o hematócrito continuou sendo a única variável 
associada ao prolongamento no TSMO (P = 0,001) não 
havendo relação entre uréia e TSMO quando ajustada 
para esta variável (P = 0,192).

Foram observados resultados de TTPa e TP 
acima dos valores de referência em 15% (6/40) e 2,5% 
(1/40) dos animais, respectivamente. Na análise dos PDF, 
27,5% (11/40) das amostras apresentaram algum grau de 
aglutinação, indicando resultado positivo. Em relação ao 
TSMO, tanto nos animais com valores normais quanto 
nos animais com valores prolongados, os resultados de 
TTPa (P = 0,706) e PDF (P = 0,462) não mostraram 
diferenças signifi cativas. Não foi possível estabelecer 
associações para os valores de TP pelo fato de apenas um 
animal apresentar valor prolongado para esta variável. 

Uma hiperfi brinogenemia foi observada em 
20 % (8/40) dos animais avaliados, sendo que todos 
apresentavam IRC. No que se refere à determinação 
do FvW:Ag, cinco amostras foram excluídas devido 
a problemas técnicos. Apenas um (2,9%) dos 35 pa-
cientes avaliados apresentou diminuição do FvW:Ag 
(FvW:Ag=35,5%), sendo considerado portador da 
doença de von Willebrand (DvW). Esse cão não estava 
anêmico, mas apresentava prolongamento do TSMO. 
Valores de FvW:Ag classifi cados como suspeitos para 
a DvW (resultados entre 50% e 70% de FvW:Ag) 
ocorreram em três (8,6%) dos animais avaliados, porém 
sem prolongamento concomitante no TSMO. Ainda 
em relação ao FvW:Ag, 34,3 % (12/35) dos animais 
avaliados apresentaram valores normais para FvW:Ag, 
e 54,3% (19/35) apresentaram valores elevados, destes 
73,7% (14/19) apresentavam IRC. Não houve correla-
ção signifi cativa entre TSMO e fi brinogênio (rs = -0,25; 
P = 0,126), e TSMO e FvW:Ag (rs = -0,11; P = 0,533).

Hipoalbuminemia e hipoproteinemia ocorre-
ram em 65% (26/40) e 20% (8/40) dos cães, respec-
tivamente. Valores aumentados de ALT e FA foram 
encontrados em 47,5% (19/40) e 27,5% (11/40) dos 
animais, respectivamente. Não houve correlação entre 
o TSMO e os valores de albumina (P = 0,556), proteína 
total (P = 0,442), ALT (P = 0,788) e FA (P = 0,361).

Dessa forma pode-se afi rmar que TTPa, TP, 
PDFs, fi brinogênio, FvW:AG, albumina, proteína total, 
ALT e FA não contribuíram para o prolongamento no 
TSMO dos cães deste estudo.
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Tabela 1. Valores do eritrograma, testes bioquímicos e de hemostasia, com distribuição simétrica, de 40 cães com azotemia de ocorrência natural, 
provenientes do atendimento no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) - UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil.

Variável Média+desvio padrão Valores de referência     Referência

Eritrócitos (x 106/µL) 5,21 ± 1,63 5,50 - 8,50 

[17]
Hemoglobina (g/dL) 11,76 ± 3,67 12,00 - 18,00 

Hematócrito (%) 36,25 ± 10,70 37,00 - 55,00 

Plaquetas (x 103/µL) 378,85 ± 188,13 200 - 500 

TP (s) 6,34 ± 1,29 < 10,00 
[6]

TTPa (s) 17,50 ± 3,36 15,00  20,00 

Fibrinogênio (mg/dL) 350,47 ± 180,27 100,00 - 500,00 [1]

Uréia (mg/dL) 300,92 ± 154,75 21,00 - 60,00 

[12]
Creatinina (mg/dL) 6,24 ± 4,07 0,50 - 1,50 

Proteína total (g/L) 65,52 ± 12,87 54,00 - 71,00 

Albumina (g/L) 23,00 ± 5,60 26,00 - 33,00 

Tabela 2. Valores dos testes de hemostasia e bioquímicos, com distribuição assimétrica, de 40 cães com azotemia de ocorrência natural, provenientes 
do atendimento no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) - UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil.

Variável ITQ 25 Mediana ITQ 75 Valores de referência Referência

TSMO (min) 2,50 3,28 7,83 1,83 - 4,75 [5]

FvW: Ag (%) 100,40 187,95 289,67
70,00 - 180%

Suspeitos DvW: 50-70%
DvW <50%

[19]

ALT (U/L) 32,29 57,31 106,10 21 - 102
[12]

FA (U/L) 82,73 142,96 398,15 20 - 156
ITQ= intervalo interquartil; DvW=doença de von Willebrand.

DISCUSSÃO

Existe uma grande variação entre os resultados 
obtidos em diversos estudos, no que diz respeito à cor-
relação entre TSMO, creatinina, uréia e hematócrito, 
tanto em cães quanto em humanos urêmicos. Essas 
diferenças podem ter ocorrido devido ao tamanho da 
população estudada, diferentes causas da azotemia e 
à metodologia estatística aplicada (regressão linear 
simples ou múltipla). Um estudo com apenas seis cães 
azotêmicos verifi cou um prolongamento do TSMO 
em um percentual bem maior dos animais (83,3%) em 
comparação com o presente trabalho (35%), e vinculou 
essa alteração à severidade da azotemia [11], porém o 
hematócrito não foi avaliado. Em outro estudo, con-
duzido com apenas oito cães com insufi ciência renal 

induzida, foi observada correlação entre o TSMO e 
a concentração de uréia, mas não entre o TSMO e os 
níveis de creatinina ou entre o TSMO e o hematócrito 
[2]. Um estudo realizado em pacientes humanos com 
insufi ciência renal, aguda ou crônica, mostrou correla-
ção fraca entre TS e a creatinina e nenhuma correlação 
entre o TS e a uréia [10]. No presente trabalho, apesar de 
ser observada correlação positiva entre TSMO e níveis 
de uréia e creatinina, esta relação direta perdeu o valor 
quando se incluiu o hematócrito como potencial fator de 
confusão, verifi cado na regressão linear múltipla, dessa 
forma sugere-se que o hematócrito seja sempre consi-
derado nesta avaliação. Pode-se afi rmar que uma das 
limitações do presente trabalho é que nenhum paciente 
apresentava sangramento urêmico clínico no momento 
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da coleta. Se esse sangramento clínico estivesse ocor-
rendo provavelmente se obteria um prolongamento do 
TSMO num maior número de animais.

Diversos estudos em pacientes humanos urê-
micos relacionaram a severidade da anemia com o 
prolongamento no TS [4,14,20]. Um destes trabalhos, 
ao excluir indivíduos trombocitopênicos, verifi cou que 
o prolongamento no TS relacionado ao hematócrito 
poderia ocorrer independente do número de plaque-
tas [4], situação semelhante à observada no presente 
estudo que demonstrou uma correlação negativa entre 
TSMO e hematócrito. Em pessoas com insufi ciência 
renal crônica foi observado prolongamento no TS sem 
alteração nos testes funcionais plaquetários; sendo que 
o único índice que se correlacionou com o sangramen-
to foi o hematócrito [8]. Embora os testes de função 
plaquetária não tenham sido realizados no presente 
estudo, foi encontrado um resultado similar ao estudo 
conduzido em seres em humanos [8], no que se refere 
à interferência do hematócrito sobre a tendência ao 
sangramento, verifi cada através do prolongamento do 
TSMO e da correlação entre hematócrito e TSMO. 
A interferência do hematócrito sobre o processo de 
hemostasia primária baseia-se no fato dos eritrócitos 
circulantes deslocarem as plaquetas aproximando-
-as da parede dos vasos sanguíneos, facilitando seu 
contato com o endotélio e favorecendo a formação 
do tampão plaquetário [9]. Adicionalmente, os eri-
trócitos liberam agonistas da agregação plaquetária, e 
a hemoglobina sequestra óxido nítrico, de modo que 
a redução do hematócrito também contribui, através 
destes mecanismos, para os defeitos na hemostasia 
primária [9]. Apesar da correlação evidenciada entre 
TSMO e hematócrito, e embora a maioria dos ani-
mais com prolongamento no tempo de sangramento 
estivessem anêmicos (85,7%), é importante ressaltar 
que nem todos os cães que apresentaram baixo valor 
de hematócrito tiveram prolongamento no TSMO. A 
redução na produção de eritropoietina, comumente 
observada em pacientes com insufi ciência renal crôni-
ca, contribui para o aparecimento da anemia, levando 
prejuízos à função plaquetária [9]. No presente estudo, 
todos os cães que tiveram prolongamento no tempo 
de sangramento eram insufi cientes renais crônicos e 
apresentavam hematócrito reduzido; entre os cães com 
a doença aguda o prolongamento do TSMO não foi 
observado, mostrando que a redução da eritropoietina 
pode ser fundamental para o aumento do TSMO em 
cães com IRC. 

Assim como observado nos cães com IRC no 
presente estudo, o aumento da concentração de fi brino-
gênio tem sido observado em pacientes humanos com 
IRC [8] e o aumento da concentração do FvW tem sido 
observados em pacientes humanos com doença renal, 
sendo que o aumento do FvW:Ag ocorre como uma 
forma de compensação do defeito de adesão plaquetária 
relativa [20]. O FvW:Ag foi realizado também a fi m de 
identifi car cães com DvW, o que poderia ser um fator 
de confusão, pois apesar do TSMO não ser um teste 
sensível para detecção de cães com DvW [15], poderia 
estar prolongado em casos mais severos da doença [11]. 
O único cão com DvW detectado no presente trabalho 
apresentava prolongamento no TSMO e anemia, apesar 
de não ter histórico de sangramento espontâneo. 

O prolongamento no TSMO não foi associado 
aos testes que avaliam a hemostasia secundária e ter-
ciária, tais como TP, TTPa e PDFs, o que era de certa 
forma esperado, já que a uremia causa uma interferên-
cia apenas na hemostasia primária [7]. 

CONCLUSÕES

Os valores de uréia e creatinina não podem 
ser utilizados como indicadores do prolongamento do 
TSMO em cães azotêmicos. Embora a análise dos da-
dos tenha evidenciado uma correlação moderada entre 
esses valores e o TSMO, estes indicadores de azotemia 
perderam poder de correlação quando ajustados para 
o hematócrito. O hematócrito foi o teste que melhor 
se correlacionou com o prolongamento no tempo de 
sangramento. Apesar da ocorrência de anemia não 
estar obrigatoriamente vinculada ao prolongamento 
no TSMO, a associação estabelecida demonstrou que 
diante de baixos valores de hematócrito, maiores são 
as chances de sangramento, independente dos níveis 
plasmáticos de uréia e creatinina. 

SOURCES AND MANUFACTURERS
1Vacutainer system, BD - Becton, Dickinson and Company, São Paulo, 

SP, Brazil.
2Micros ABCVet, ABX, Horiba Diagnostics, Montpellier, France.
3Metrolab DR 1600, Buenos Aires, Argentina.
4Labtest, Lagoa Santa, MG, Brazil.
5APTTest ellágico, Wiener, Rosário, Argentina.
6Soluplastin, Wiener, Rosário, Argentina.
7HemoStat Fibrinogen, Human, Wiesbaden, Alemanha.
8Sheep anti-canine VWF, Research Diagnostics Inc., Concord, MA, USA.
9FDP Plasma, Diagnostica Stago, New Jersey, USA.
10Surgicutt, ITC, New Jersey, USA.



6

                                                                                                           F.V.C. Ventura, F.O. Conrado, N. Hlavac, et al. 2013. Alterações da hemostasia primária em cães azotêmicos.
                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 41: 1147.

www.ufrgs.br/actavet
1147

Acknowledgements. À Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão de bolsa 
de mestrado. Ao Setor de Patologia Veterinária da UFRGS, pela 
realização das necropsias.

Ethical Approval. As coletas foram efetuadas mediante consen-
timento do médico veterinário responsável e do proprietário. 

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da UFRGS sobre 
uso de animais da UFRGS sob o protocolo n. 19459.

Declaration of interest. The authors report no confl icts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.

REFERENCES

1 Baker D.C. 2007. Diagnóstico dos distúrbios hemostáticos. In: Thrall M.A. (Ed). Hematologia e Bioquímica Clínica 
Veterinária. São Paulo: Roca, pp.170-187.

2 Brassard J.A., Meyers K.M., Person M. & Dhein C.R. 1994. Experimentally induced renal failure in the dog as an animal 
model of uremic bleeding. Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 124(1): 48-54. 

3 Cowgill L.D. & Elliott D.A. 2004. Insufi ciência renal aguda. In: Ettinger S.J. & Feldman E.C. (Eds). Tratado de Medicina 
Interna Veterinária. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, pp.1701-1721.

4 Fernandez F., Goudable C., Sie P., Ton-That H., Durand D., Suc J.M. & Boneu B. 1985. Low haematocrit and prolonged 
bleeding time in uraemic patients: effect of red cell transfusions. British Journal of Haematology. 59(1): 139-148. 

5 Forsythe L.T. & Willis S.E. 1989. Evaluation oral mucosa bleeding times in healthy dogs using a spring-loaded device. 
Canadian Veterinary Journal. 30(4): 344-345.

6 French T.W., Blue J.T. & Stokol T. 2011. Clinical Pathology Modules. Cornell University. Disponível em: <http://ahdc.vet.
cornell.edu/clinpath/modules/index.htm>. Acessado em 01/2012.

7 Fry M.M. 2010. Acquired platelet dysfunction. In: Weiss D.J. & Wardrop K.J. (Eds). Schalm’s Veterinary Hematology. 6th 
edn. New York: Wiley-Blackwell, pp.626-631.

8 Gordge M.P., Faint R.W., Rylance P.B. & Neild G.H. 1988. Platelet function and the bleeding time in progressive renal 
failure. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 60(1): 83-87.

9 Hedges S.J., Dehoney S.B., Hooper J.S., Amanzadeh J. & Busti A.J. 2007. Evidence-based treatment recommendations 
for uremic bleeding. Nature Clinical Practice. Nephrology. 3(3): 138-53. 

10 Ho S., Gemmell R. & Brighton T.A. 2008. Platelet function testing in uraemic patients. Hematology. 13(1): 49-58.
11 Jergens A.E., Turrentine M.A., Kraus K.H. & Johnson G.S. 1987. Buccal mucosa bleeding times of healthy dogs and of 

dogs in various pathologic states, including thrombocytopenia, uremia, and von Willebrand’s disease. American Journal of 
Veterinary Research. 48(9): 1337-1342.

12 Kaneko J.J., Harvey J.W. & Bruss M.L. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 6th edn. San Diego: Academic Press, 932p.
13 Kozec-Langenecker S.A., Masaki T., Mohammad H., Green W., Mahammad S.F. & Cheung A.K. 1999. Fibrinogen 

fragments and platelet dysfunction in uremia. Kidney International. 56(1): 299-305.
14 Livio M., Marchesi D., Remuzzi G., Gotti E. Mecca G. & De Caetano G. 1982. Uraemic bleeding: role of anaemia and 

benefi cial effect of red cell transfusions. Lancet. 2(8306): 1013-1015.
15 Mattoso C.R.S., Takahira R.K., Beier S.L., Araujo Jr. J.P. & Corrente J.E. 2010. Prevalence of von Willebrand disease 

in dogs from São Paulo state, Brazil. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 22(1): 55-60.
16 Polzin D.J., Osborne C.A., Jacob F. & Ross S. 2004. Insufi ciência renal crônica. In: Ettinger S.J. & Feldman E.C. (Eds). 

Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5th edn. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, pp.1721-1751.
17 Rizzi T.E., Meinkoth J.H. & Clinkenbeard K.D. 2010. Normal hematology of the dog. In: Weiss D.J. & Wardrop K.J. 

(Eds). Schalm’s Veterinary Hematology. 6th edn. New York: Wiley-Blackwell, pp.799-810.
18 Sreedhara R., Itagaki I. & Hakim R.M. 1996. Uremic patients have decreased shear-induced platelet aggregation mediated 

by decreased availability of glycoprotein IIb-IIIa receptors. American Journal of Kidney Diseases. 27(3): 355-364.
19 Stokol T., Parry B.W. & Mansell P.D. 1995. Von Willebrand’s disease in Scottish Terriers in Australia. Australian Veterinary 

Journal. 72(11): 404-407.
20 Weigert A.L. & Schafer A.I. 1998. Uremic bleeding: pathogenesis and therapy. American Journal of the Medical Sciences. 

316(2): 94-104.
21 Zwaginga J.J., Ljsseldijk M.J.W., Beeser-Visser N., De Groot P.G., Vos J. & Sixma J.J. 1990. High von Willebrand factor 

concentration compensates a relative adhesion defect in uremic blood. Blood. 75(7): 1498-1508.


