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SDMA
O exame de SDMA (biomarcador renal), associado ao exame de creatinina, ureia e urinálise facilitam
a diagnosticar a doença renal mais cedo e com mais confiança. Existe uma relação entre valores
aumentados de SDMA e DRC (Doença Renal Crônica). A molécula SDMA é eliminada por filtração
renal, e por isso, é um bom indicador para a taxa de filtração glomerular (TFG).

Em média, o valor de SDMA aumenta ao ter 40% de perda da função renal. A creatinina não
aumenta até que 75% da função renal seja perdida. SDMA não é impactada por fatores extra renais,
ao contrário da creatinina. A mesma não sofre interferência pela massa corporal magra e, portanto,
reflete com mais precisão a TFG em animais caquéticos e idosos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

· Material: soro ou plasma EDTA.
· Coleta: jejum não obrigatório.
· Envio: 3 dias refrigerado ou em até 20 dias congelado.
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NEFA
ÁCIDOS GRAXOS NÃO ESTERIFICADOS
Os ácidos graxos não esterificados servem como fonte de energia metabólica e por isso, sua
dosagem no sangue reflete o metabolism de gorduras. O aumento do valor de NEFA no sangue está
associado a estados patológicos como resistência à insulina/diabetes tipo 2, obesidade, doenças
malignas e a síndrome metabólica, favorecendo o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Material: Soro e plasma (exceto heparina).
• Coleta: jejum de 12h.
• Envio: Logo após a coleta (para evitar seu aumento). Caso não seja possível realizar

o exame de imediato, armazenar as amostras a -20°C.
• Limitação:
Pacientes em tratamento à base de heparina não podem realizar o teste.
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ÁCIDOS BILIARES
Qualquer alteração envolvendo os componentes do fígado pode causar o escape de ácidos biliares
para a circulação periférica. A presença de ácidos biliares no soro é um teste muito mais sensível
que a bilirrubina na avaliação da função hepática. Normalmente, os ácidos biliares são usados para
detectar anomalias congênitas e disfunção hepática quando seus sinais clínicos estão inespecíficos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

· Material: Soro 1,0 mL
· Coleta: Jejum de 12 horas.
· Envio: até 3 dias refrigerado ou 2 meses congelado e protegido da luz.
· Limitações:
- Cães da raça Maltês possuem uma substância no plasma que interfere no método,

podendo resultar em um falso aumento de seus valores normais.
- Animais em uso de Ácido Ursodesoxicólico não podem realizar o teste.
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CK-MB
A enzima CK-MB é um marcador de necrose miocárdica usada para o diagnóstico e o
acompanhamento do Infarto Agudo do Miocárdio. Ela possui rápida inativação, e é liberada
imediatamente após lesão miocárdica aguda. Cães com comprometimento miocárdico devido à
parvovirose, dirofilariose e endocardite possuem aumento da atividade sérica da CK-MB. Altas
concentrações de CK-MB podem ser utilizadas como indicadores de prognóstico de cães infectados
por Babesia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

·Material: 0,5 a 1 mL de soro sem hemólise
·Coleta: Jejum não obrigatório.
·Envio: Logo após a coleta. Caso não seja possível realizar o exame de imediato,
armazenar as amostras entre 2 a 8°C por até 6 dias ou congelar até 15 dias.
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