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Introdução

A doença renal policística felina (DRP) ou PKD
(polycystics kidney disease) é reconhecida como um 
problema mundial significante. Caracteriza-se por ser 
uma doença de caráter hereditário autossômico 
dominante, acometendo principalmente gatos da raça 
Persa e raças originadas de cruzamento de persas.
Devido a sua alta prevalência mundial, é caracterizada 
com a principal doença hereditária em felinos [1,2].

O caráter hereditário autossômico dominante está 
relacionado com três tipos de genes. O gene P 
representa a forma dominante e p a forma recessiva. 
Cada indivíduo carrega dois genes no lócus para DRP, 
um materno e um paterno, logo, destes genes podem 
prover três combinações que são PP como forma 
genotípica de homozigotos positivos, Pp como forma 
genotípica de heterozigotos positivos, e pp como forma 
genotípica de homozigotos negativos. Como a DRP é 
considerada de hereditariedade dominante, é necessário 
que o indivíduo tenha o gene P para apresentar a 
doença. Desta maneira considera-se indivíduos 
fenotipicamente positivos os que apresentam a formas 
PP e Pp de genótipos. Contudo, acredita-se que o 
caráter homozigoto positivo não é viável, e os gatinhos 
morrem dias após o nascimento ou ainda no útero 
materno. A DRP é denominada autossômica por que 
não está correlacionada ao sexo [3].

A DRP é caracterizada clinicamente pelo 
crescimento progressivo de cistos no parênquima renal,
levando a compressão e ao comprometimento deste 
com conseqüente quadro de insuficiência renal. Em 
virtude do desenvolvimento dos cistos, que variam em 
tamanho e número, todo o órgão torna-se aumentado 
[4].

A patogenia dos cistos renais não é completamente 
entendida. Acredita-se que o cisto renal é resultante de 
uma dilatação de algum segmento do néfron. Processos 
obstrutivos intra ou extraluminais decorrentes de 
hiperplasia das células epiteliais são incriminados 
como possíveis causadores dessa dilatação [3,5].

Os cistos podem ter origem em qualquer ponto ao 
longo do néfron e localiza-se tanto na região cortical 
quanto na medular, podendo também ser encontrados 
no fígado e no pâncreas. Os rins podem ser acometidos 

por um ou mais cistos, com tamanho de um milímetro até 
um centímetro ou mais, sendo usualmente esféricos de 
paredes finas contendo líquido claro e seroso [2,5,6]. Este 
fluido acumulado no interior do cisto é originado da 
filtração glomerular e/ou da secreção de fluidos e 
eletrólitos a partir das células epiteliais da membrana dos 
mesmos [3].

Os sinais clínicos podem estar ausentes na doença renal 
cística unilateral e a renomegalia pode ser um achado no 
exame físico. Se a doença é bilateral a sintomatologia 
clínica é semelhante a da insuficiência renal crônica e inclui 
poliúria, polidipsia, anorexia, perda de peso, êmese, 
desidratação e letargia. As anormalidades laboratoriais 
também são condizentes com insuficiência renal crônica
com graus variados de azotemia, hiperfosfatemia e anemia 
não regenerativa [3,7]. Geralmente, os gatos acometidos 
apresentam os sinais clínicos da doença tardiamente, com a 
idade variando entre três e dez anos. O início e a duração 
dos sinais clínicos são variáveis, estando associados ao 
crescimento dos cistos e a progressiva compressão do 
parênquima [4].

O diagnóstico da doença renal policística em gatos é 
realizado associando-se sinais clínicos, achados 
bioquímicos laboratoriais e resultados das imagens obtidas 
através de exames como radiografia e ultra-som abdominal.
O exame ultra-sonográfico, atualmente é o método não 
invasivo mais prático para diagnosticar a condição e pode 
identificar a presença de cistos renais com a sensibilidade 
de mais de 91% em gatos com mais de 36 semanas de idade
[8,9].

Não existe uma terapia específica para a DRP, pois a 
doença é irreversível. O tratamento tem o objetivo de 
controlar a progressão e os sinais clínicos da doença, além 
de preservar a qualidade de vida do paciente [3]. Na 
presença de insuficiência renal crônica, o paciente deve ser 
tratado de acordo com seus sinais clínicos, objetivando
corrigir ou minimizar os distúrbios hidroeletrolíticos e
ácido-basico, controlar a uremia e proporcionar uma 
nutrição adequada [10,11]. A inclusão de antibióticos na 
terapêutica da DRP é recomendada visto que a infecção 
bacteriana de cistos é fator complicador em alguns gatos. 
Pode-se considerar também a nefrectomia quando a doença 
é unilateral e não está ocorrendo insuficiência renal [5].



Material e métodos

Um felino, macho, da raça Persa, cinco anos de 
idade, pesando 3,8 kg de peso, foi atendido em uma 
clínica veterinária particular localizada na região 
metropolitana do Recife no dia 09 de julho de 2009, 
apresentando inapetência, apatia e vômitos. O paciente 
já havia sido diagnosticado como portador da doença 
renal policística aos 10 meses de idade onde, no exame 
ultrassonográfico, foram observados cistos bilaterais. A 
partir do diagnóstico, o paciente já estava sendo 
acompanhado semestralmente com a realização de 
ultra-som, para observar a evolução do crescimento dos 
cistos (Primeira ultra-som- Maiores cistos: 0,6 cm rim 
esquerdo, 0,7 cm rim direito, com preservação da 
arquitetura interna e relação cortiço-medular mantida),
e bioquímica sérica com dosagens de uréia e creatinina.

Ao exame físico do animal foram constatadas 
mucosas normocoradas, ausculta cardiorrespiratória
dentro dos parâmetros fisiológicos, temperatura retal 
38,6°C e desidratação. Para avaliação do paciente 
foram solicitados ultra-sonografia, hemograma e 
bioquímica sérica com dosagem de uréia e creatinina.

Resultados

No ultra-som abdominal foram observados rins 
assimétricos, em topografia habitual, com presença de
estruturas anecogênicas na região cortical e perda da 
relação cortico-medular mais pronunciada no rim 
esquerdo, sugestivo de cistos renais. (Figura 1,2 e 3)
Estômago com conteúdo gasoso e paredes espessadas, 
sugestivo de gastrite. (Figura 4) Não foram observadas 
alterações ultra-sonográficas na estrutura hepática e 
pancreática.

No hemograma observaram-se hemácias 
normocíticas normocrômicas, neutrofilia relativa e 
trombocitopenia. Na bioquímica sérica foi constatada 
azotemia com valores para uréia e creatinina de 124,3 e 
3,5, respectivamente (valores padrão: uréia: 42,8-64,2; 
creatinina: 0,8-1,8).

Foi instituída a fluidoterapia diária que, segundo 
Coletti [2] ainda consiste na melhor opção terapêutica 
no tratamento de animais com insuficiência renal 
crônica. Além disso, foi estabelecida uma terapia 
dietética hipoprotéica que, segundo Rubin [11] tem o 
objetivo de reduzir os sinais clínicos da uremia através 
da diminuição da produção de compostos tóxicos 
provenientes do catabolismo protéico e fornecer 
quantidades adequadas de proteínas, calorias e minerais 
diariamente. Uma suplementação vitamínica e mineral 
(Metacell Pet e Nutralife®) também foi recomendada 
ao proprietário. O tratamento sintomático da gastrite 
também foi instituído cloridrato de ranitidina e 
metoclopramida, de oito em oito horas por via 

subcutânea. O animal apresentou melhora, porém, veio a 
óbito após aproximadamente dois meses.

Discussão

Sendo a doença renal policística uma doença 
autossômica dominante, o melhor recurso para eliminá-la 
de uma população de gatos, é submetendo todos os animais 
usados para reprodução ao exame ultra-sonográfico e 
retendo apenas gatos não afetados para programas 
reprodutivos futuros [1].
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Figur
a 1. Rim esquerdo com presença de estrutura anecogênica                  

Figura 4. Estômago com paredes espessadas.
circular (cisto) de aproximadamente 1,5cm.

Figura 2. Rim esquerdo com presença de estrutura anecogênica 
circular (cisto) de aproximadamente 0,95cm.

Figura 3. Rim direito com presença de três estruturas 
anecogênicas
de aproximadamente 0,75 cm.


