
DOENÇA RENAL 
CRÔNICA

UM PERIGO SILENCIOSO PARA OS GATOS

Você já ouviu falar da Doença Renal 
Crônica? Uma doença que, inicialmente, 
é silenciosa, não possui cura e pode trazer 
sérios problemas de saúde ao seu felino. 

Confira a seguir mais sobre essa doença, 
seus principais sintomas e por que deve 
ter a atenção dos tutores de gatos.



O que é a Doença Renal Crônica?

A Doença Renal Crônica, também 
conhecida como DRC, é caracterizada 
pela lesão irreversível dos rins. Como o 
nome sugere, essa lesão ocorre e evolui 
durante um longo período de tempo, 
como meses ou anos. 

Os gatos são mais suscetíveis

A DRC é de extrema importância para os 
felinos, sendo a segunda principal causa 
de morte em gatos e a enfermidade mais 
frequentemente diagnosticada nestes 
pets. 

Possui maior incidência em felinos com 
mais 7 anos, acometendo 10% dos gatos 
com mais de 10 anos e 80% dos gatos 
com mais de 15 anos. 

Você sabia?

Animais doentes podem NÃO 
apresentar sintomas!
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Irá desenvolver DOENÇA RENAL em sua vida



Apesar de ser mais comum em animais 
de idade avançada, também pode ser 
diagnosticada em gatos jovens, sendo 
associada a doenças congênitas. Raças 
como Abissínio, Siamês, Oriental, Persa e 
Himalaia são especialmente mais 
predispostas.

Não existe uma causa definida, mas é 
uma condição que costuma acompanhar 
o processo natural de envelhecimento, e 
que provoca a perda gradual da função 
dos rins. A DRC é classificada por quatro 
estágios, sendo o quarto estágio o mais 
grave. De evolução lenta, os sinais mais 
evidentes, infelizmente, aparecem apenas 
nos estágios mais avançados, quando a 
qualidade de vida do animal já está muito 
prejudicada.

OU SEJA, SEU GATINHO PODE 
ESTAR DOENTE E VOCÊ NÃO 
VAI PERCEBER NADA!



As principais consequências da DRC são 
a perda progressiva da eliminação de 
substâncias potencialmente tóxicas ao            

organismo e da 
capacidade de reter 

água. A desidratação 
é um problema 
especialmente 
importante para os 
gatos, uma vez que 
eles, naturalmente, 

já bebem pouca água.

O aumento da frequência da micção e 
consumo de água aumentado são os 
sinais mais facilmente reconhecidos pelo 
tutor, apesar de surgirem apenas quando 
os rins já perderam mais da metade de 
sua função. Outros importantes sinais 
clínicos são náusea, 
vômitos, hálito com 
forte odor, feridas 
na cavidade oral, 
língua e gengivas, 
perda de peso, 
diarréia, hipertensão, 
fraqueza, tremores, 
convulsões e coma.
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A importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico é feito pelo Médico 
Veterinário a partir do histórico do animal, 
de exames de imagem e laboratoriais, e 
dos achados clínicos. 

Infelizmente, ele costuma ocorrer 
somente nos estágios mais avançados da 
doença, quando as possibilidades de 
sucesso no tratamento já são menores.



Por que realizar o exame de SDMA 
no seu gato?

A SDMA (dimetilarginina simétrica) é uma 
molécula considerada um excelente 
indicador de função e integridade renal. 

Ela tem alta confiabilidade, pois não é 
alterada por problemas não renais. 
A dosagem da SDMA permite detectar 
doenças renais de forma precoce, nos 
primeiros estágios da doença, além de 
refletir outros problemas no organismo 
que possam afetar os rins.



Conte com a Pet Place

Para realizar exames de rotina 
importantes, como a dosagem de SDMA, 
conte com a Pet Place! Aqui, contamos 
com equipamentos laboratoriais IDEXX, a 
líder mundial de diagnóstico, oferecendo 
a você confiabilidade, qualidade e 
praticidade.

Para melhor garantir um diagnóstico 
precoce, os exames de rotina devem ser 
feitos anualmente, com principal enfoque 
em gatos de idade avançada. Agende já 
uma consulta com um de nossos médicos 
veterinários e garanta a qualidade de vida 
do seu gato!

AGENDE JÁ!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999930242


(11) 5181-6866 / (11) 9 9993-0242

santoamaro@petplace.com.br
www.petplace.com.br

Rua Henri Dunant, 755 – Chácara Santo 
Antônio – São Paulo / SP

https://www.facebook.com/petplaceveterinaria/
https://www.instagram.com/_petplace/
https://www.youtube.com/channel/UCZqNfCZvxOOooztFLhEgrnw

