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RESUMO 

A doença renal policística (DRP) é bastante relatada e estudada na medicina veterinária de 

pequenos animais, acometendo principalmente os gatos domésticos. Há poucos relatos e 

estudos voltados para animais silvestres e exóticos, sendo estes descritos majoritariamente 

sobre ferrets, visto a alta casuística nesta espécie. A etiologia da DRP ainda não está muito bem 

esclarecida quando se tratando de animais silvestres e exóticos, mas segundo estudos voltados 

para animais de companhia convencionais (cães e gatos) acredita-se que fatores genéticos são 

predisponentes. A doença é caracterizada pela presença de cistos múltiplos em um ou ambos 

os rins do animal, comprometendo o seu adequado funcionamento devido a compressão do 

parênquima renal próximo aos cistos e em muitos casos levando o animal ao óbito em razão da 

inexistência de um tratamento que recupere a funcionalidade do órgão. Os exames de imagem, 

raio x e ultrassom, são fundamentais para auxiliar o diagnóstico desse quadro e sua evolução, 

além de exames de sangue bioquímicos para acompanhamento da função renal. Após a 

identificação da DRP o tratamento empregado é de suporte, visto a inexistência de tratamento 

específico. Relatos em porquinhos da Índia costumam ser incomuns, quando realizados advém 

de achados de exames de imagem, procedimentos cirúrgicos ou em necropsias após o óbito do 

paciente, pois muitas vezes o animal não apresenta alterações clínicas sugestivas de DRP. 

Trazemos aqui o relato de um porquinho da índia (Cavia porcellus), fêmea inteira de 3 anos de 

idade, com doença renal policística, que vem sendo tratada e acompanhada em uma clínica 

veterinária especializada em animais silvestres e exóticos de São Paulo. O animal foi 

diagnosticado com auxílio de exame de imagem ultrassonográfico e de exames de sangue, e 

está recebendo tratamento à base de fluidoterapia e sintomático para auxiliar seu estado geral 

devido à doença, e vem sendo acompanhado nos últimos dois meses mantendo uma boa 

resposta ao tratamento até o presente momento. O presente trabalho foi realizado com apoio da 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente existe um crescimento no número de animais exóticos ou silvestres 

mantidos como animais de companhia (MONTROSE ET e WILLS, 2017). Com isso, há uma 

maior identificação de doenças que podem acometer estes animais (LENNOX, 2010). O Cavia 

porcellus (porquinho da índia), animal com histórico de ser muito utilizado em experimentos 

de laboratório, é uma das espécies mantidas como pets não convencionais. Isso faz com que 

haja uma maior demanda para identificar a origem e ocorrência de doenças a fim de possibilitar 

tratamentos eficazes e medidas de prevenção.  

Os cistos renais estão presentes em diferentes espécies, acometendo principalmente os 

furões idosos - onde há o relato de uma instituição que identificou de 10 a 15% da doença nos 

animais desta espécie necropsiados (QUESENBERRY, et al., 2003) - dentro da medicina de 

silvestres e exóticos. Os cistos podem ser pequenos e imperceptíveis, não interferindo na 

funcionalidade dos rins, mas podem aparecer como múltiplos cistos grandes, capazes de afetar 

consideravelmente a estrutura renal, no caso da doença renal policística. (BRANDÃO e 

HALLMAN, 2020). A ocorrência de cistos renais é incomum em C. porcellus, normalmente é 

um achado durante procedimentos cirúrgicos ou necropsia quando relatado, sendo mais comum 

a ocorrência de nefrite intersticial crônica (SHOMER, et al., 2015). 

Estudos, voltados para cão e gato, apontam que a patologia tem origem da mutação 

genética em um ou mais genes, sendo estes: PKD-1 - relacionado a síntese da policistina-1 a 

qual função se relaciona a proliferação celular e vias de apoptose; e PDK-2 - responsável pela 

síntese de policistina-2 com função similar a canal de cálcio na membrana plasmática 

(MCGAVIN e ZACHARY, 2013). 

Os exames de imagem, radiografia abdominal e ultrassonografia, são muito utilizados 

na detecção de anormalidades em rins e no trato urinário de porquinhos da índia, assim como 

no exame bioquímico. O uso de anestésicos ou sedativos são considerados dependendo da 



 
tolerância do animal para o manejo do profissional ou do seu estado geral de saúde. No exame 

ultrassonográfico é possível ver alterações no tamanho dos rins, além de mostrar os cistos renais 

com parede redonda, fina e com líquido em seu interior (BRANDÃO e HALLMAN, 2020). 

Embora raramente a sua origem seja descoberta, os cistos podem ter surgido por uma distensão 

gradual do néfron, já que os tecidos fibrosos e os exsudatos os obstruem. O diagnóstico final 

pode ser realizado através de exame histopatológico, e para ratos incluem-se sinais clínicos, 

bioquímica sérica, urinálise e radiografia/ultrassonografia. (FISHER, 2006). 

Qualquer doença nos rins pode afetar o seu funcionamento, assim como a Doença Renal 

Policística, o que gera alguns sintomas como poliúria, polidipsia, falta de apetite, náusea e perda 

de peso. No exame físico o animal pode apresentar desidratação de difícil mensuração pela pele 

se estiver muito abaixo do peso. Na maioria dos casos esses animais possuem idade entre 3 e 7 

anos. (LENNOX, 2010). 

O tratamento de suporte consiste em administração de fluidoterapia, maior ingesta de 

líquidos para que aumente a quantidade de urina e controle alimentar, para que haja diminuição 

da proteína e do cálcio no organismo do animal (JOHNSON-DELANEY, 1998). 

A Doença Renal Policística raramente é encontrada em porquinhos da índia. Sendo 

assim, o presente relato tem como objetivo descrever um caso de Cavia porcellus acometido 

pela DRP, atendido em uma clínica particular especializada em silvestres e exóticos de SP, 

destacando os sinais clínicos, o diagnóstico e o tratamento utilizado nessa espécie, com o intuito 

de alertar os profissionais sobre sua casuística. 

 
RELATO DE CASO 

 
Um porquinho da índia (Cavia porcellus), fêmea não castrado, com 3 anos de idade e 

pesando 0,885kg, foi atendido em uma clínica veterinária particular especializada em animais 

silvestres e exóticos em São Paulo. Animal chegou com relato de polidipsia, hiporexia, e 

deixando o alimento cair da boca as vezes. As fezes estavam finas, compridas, ressecadas e a 

urina esbranquiçada de aspecto mais leitoso. O animal costuma receber uma dieta a base de 

ração específica de porquinhos da índia, verduras variadas, alguns legumes e feno de capim.  

Durante o exame físico notou-se o abdômen com presença de gases e dor à palpação, 

mucosas normocoradas, dentes posteriores com um pouco de crescimento e temperatura retal 

de 37,7ºC. Foram realizados exames complementares de imagem e exames de sangue. No 

hemograma completo houve aumento da proteína total (7,40 g/dL), e nos bioquímicos aumento 



 
de ureia (71,00 mg/dL) e de creatinina (1,32 mg/dL). A relação cálcio fósforo estava dentro dos 

limites de normalidade. A radiografia do crânio acusou ligeiro crescimento de dentes pré-

molares e molares. Na ultrassonografia abdominal os rins estavam de tamanho normal, com 

contornos discretamente irregulares, perda da relação e delimitação corticomedular, aumento 

da ecogenicidade da região cortical, além de haver presença de cistos corticais bilaterais.  

De imediato foi instituída a terapia de suporte com simeticona 75mg/kg duas vezes ao 

dia por cinco dias, dipirona 25mg/kg três vezes ao dia por cinco dias, metoclopramida 4mg/kg 

duas vezes ao dia por três dias e papinha de ração com verduras (10 ml) três vezes ao dia por 

três dias para suplementar a baixa ingestão de alimentos pelo animal. 

Após tratamento de suporte, animal voltou a apresentar normoquesia, com as fezes em 

melhor aspecto e voltou a se alimentar adequadamente. Porém, apresentava leve desidratação 

e com vasos pouco calibrosos, dificultando a coleta de sangue. Foi então receitado suplemento 

vitamínico duas vezes ao dia durante quinze dias e sessões de fluidoterapia subcutânea de 

Ringer Lactato (15ml/kg) a cada dois dias para melhorar a desidratação. Na repetição do 

Bioquímico somente a uréia permanecia aumentada (67,00 mg/dL), porém demonstrando queda 

em relação ao exame anterior. Passados três dias após o tratamento com fluidoterapia, o 

paciente apresentou um bom estado geral, melhora no quadro de desidratação e ganho de 

0,060kg. 

Foi solicitado à tutora diminuir a quantidade de ração ofertada, manter consumo a 

vontade de feno e aumentar a ingestão de líquidos pelo animal, deixando as verduras e legumes 

bem encharcados de água, além da administração de água via oral através de seringa cerca de 

15ml, divididos em duas vezes ao longo do dia como forma de manutenção da hidratação. 

Animal vem sendo acompanhado e retornará para novos exames de sangue para manter 

acompanhamento, nas próximas semanas.   

 

DISCUSSÃO 

 

Segundo Johnson-Delaney (1998), porquinhos da índia apresentando cistos renais 

podem manifestar sinais como anorexia, anuria ou estranguria, letargia ou depressão. Além 

disso, muitas vezes a doença é silenciosa, crônica e com poucos sinais. Deferindo do exposto 

por ele, a paciente foi atendida apresentando sinais de dor, polidipsia e falta de apetite, 

acordando com o que foi dito por Lennox (2010). 



 
No laudo do exame ultrassonográfico, estômago, ceco e cólon apresentam-se 

preenchidos por conteúdo heterogêneo e gasoso, com manutenção da sua localização e 

dimensões de parede. Este achado converge com o exposto por Kim (et al., 2009), onde foi 

relatado presença de gás em trato digestório, mas difere por não apresentar deslocamento 

intestinal.  

A identificação destes cistos normalmente é um achado durante a necropsia ou 

procedimento cirúrgico (FISHER, 2006), portanto a presença destes cistos uni ou bilaterais não 

geram alterações na fisiologia renal, contrapondo com os resultados deste relato, onde os 

exames de proteína total, ureia e creatinina apresentaram-se alterados.  

Segundo Quesenberry (et al., 2003) são raros os casos de doença renal policística que 

geram alteração na arquitetura normal dos rins e levam a insuficiência renal. Pois caso ocorra 

aumento dos cistos sucede uma compressão do parênquima adjacente, interferindo na função 

renal (MCGAVIN e ZACHARY, 2013). No presente caso, a arquitetura renal apresenta-se 

mantida, existe somente alteração na ecogenicidade. Contudo os valores obtidos no exame 

bioquímico indicam azotemia indicando alteração no funcionamento renal. 

A identificação de azotemia e hiperfosfatemia permite a avaliação do estágio da doença 

assim como grau de comprometimento renal (GALVÃO et al., 2010). Com isso é observado 

que a paciente apresentava alteração da função renal, fazendo com que fosse fundamental a 

realização de um tratamento de suporte com redução de proteínas e cálcio da dieta, fluídoterapia 

e oferta contínua de água (JOHNSON-DELANEY, 1998), o qual justifica a conduta terapêutica 

aplicada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Relatos de casos deste gênero são de suma importância já que doenças degenerativas 

não costumam ser foco de publicações na área de pets não convencionais, devido sua baixa 

casuística e chamar menos atenção que outros quadros mais característicos e comuns. O 

acompanhamento veterinário é de extrema importância nesses pacientes, não só com exames 

complementares, mas também fisicamente na clínica, controlando peso, dieta e hidratação. 

Além de que o tratamento de suporte é indispensável, em função da inexistência de um 

tratamento específico. Mais estudos em porquinhos da índia precisam ser realizados a fim de 

entender a fisiopatologia dessa doença e sua evolução, visto que o conhecimento mais 



 
aprofundado trará maiores chances de medidas preventivas, melhores formas de identificação 

dos pacientes acometidos, desenvolvimento de abordagens clínicas mais modernas e melhora 

na qualidade e tempo de sobrevida.  
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