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RESUMO 
 

O hiperparatireoidismo secundário nutricional (HSN) está relacionado com o desequilíbrio entre o 
cálcio e o fósforo. O presente trabalho relata um caso de HSN em um Leopardus guttulus (gato-do-
mato), fêmea com 4 meses de idade, constituindo de uma alimentação exclusiva de carne, o qual foi 
atendido no Hospital Veterinário da FAIT – SP. O mesmo apresentava-se com dificuldade na 
locomoção. Foi submetido a exames radiográficos, apresentando diminuição da densidade óssea 
com fraturas bilaterais do fêmur. A partir do histórico clínico e dos exames radiográficos realizados 
obteve-se o diagnóstico de HSN.  
  
Palavras-Chave: deficiência nutricional, felinos, hipocalcemia, osteopenia 
Linha de pesquisa: Clínica de animais silvestres 
 

 

ABSTRACT 
 

Nutritional secondary hyperparathyroidism (HSN) is related to the imbalance between calcium and 
phosphorus. The present paper reports a case of MSM in a 4-month-old female Leopardus gutullus 
(wildcat), consisting of an exclusive meat feed, being treated at the FAIT – SP Veterinary Hospital. 
The same presented with difficulty in locomotion. He underwent radiographic examinations, showing 
decreased bone density with bilateral femoral fractures. Based on the clinical history and radiographic 
examinations, showing decreased bone density with bilateral femoral fractures. Based on the clinical 
history and radiographic examinations, the diagnosis of HSN was obtained. 
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1. Introdução 

 

De acordo com Feldman (2004) o hiperparatireoidismo secundário nutricional 

(HSN) é uma afecção que acomete mais animais jovens com manejo alimentar 

incorreto. A doença é caracterizada como uma anormalidade endócrina pela 

hipersecreção do paratormônio (PTH). Portanto, há alteração nos níveis de cálcio, 

levando a complicações ósseas, neurológicas, renais e cardiovasculares (GENESINI 

et al., 2016). 

A homeostase do cálcio e fósforo é regulada pelo paratormônio, 1,25-

dehidroxicolecalciferol e calcitonina, os quais atuam concomitantemente nos rins, 

ossos e intestino. Com o aumento das concentrações de fósforo, ocorre a secreção 

do PTH alterando assim, a reabsorção de cálcio dos ossos, incidindo na homeostase 

fisiológica do cálcio e fósforo na relação 2:1 no sangue (SWARTZMAN et al., 1978). 

Nos carnívoros erros relacionados à dieta são comuns, principalmente 

quando alimentandos exclusivamente ou quase exclusivamente com carne 

(MEIRELES et al., 2012). A carne tem alta quantidade de fósforo e baixa de cálcio, 

fazendo com que o excessivo consumo de fósforo desencadeie o 

hiperparatireoidismo, mesmo com a ingestão normal de cálcio (KEALY; 

McALLISTER; GRAHAM, 2012). 

O hiperparatireoidismo já foi descrito em equinos, sendo denominada “doença 

da cara inchada”, suínos e caprinos (RADOSTITS et al.,2002; CURCIO et al., 2010). 

Nos bovinos a doença foi induzida por uma alimentação desbalanceada (LEITE et 

al., 2004). O HSN é eventualmente identificado em cães e gatos (KEALY; 

McALLISTER; GRAHAM, 2012) e, geralmente detectado em animais silvestres de 

cativeiro. A doença já foi descrita em diferentes espécies de grandes felinos como 

onças, tigres, leões e leopardos por intermédio de radiográficas e análises 

bioquímicas (MEIRELES et al., 2012). 
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O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de hiperparatireoidismo 

secundário nutricional em um Leopardus gutullus (gato-do-mato) decorrente da má 

nutrição por manejo inadequado. Portanto, visa abranger os achados radiográficos e 

sinais clínicos observados na doença. 

 

2. Relato de caso  

 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva- SP (FAIT) um animal da espécie felina, Leopardus guttulus 

(gato-do-mato), fêmea, com 4 meses de idade, tricolor, não castrada, pesando 920 

gramas (Figura 1). 

 

Figura 1: Gato do mato (Leopardus gutullus), fêmea, apresentando sinais clínicos e achados 
radiográficos, compatíveis com HSN. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na anamnese, o responsável legal relatou que após uma queda o animal 

apresentou dificuldade para locomoção. Ao exame físico e clínico, o animal 
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encontrava-se em decúbito esternal com comportamento normal, estado de 

hidratação normal, linfonodos sem anormalidades, mucosas levemente hipocoradas, 

frequência respiratória (FR) normal de 28 movimentos por minuto (mpm), frequência 

cardíaca (FC) normal de 146 batimentos por minuto (bpm), tempo de preenchimento 

capilar (TPC) de 1 segundo e pulso forte, o qual apresentava crepitação em região 

femoral, bilateralmente. Dessa forma, o animal foi encaminhado para o exame 

radiográfico.  

Foi realizado o exame radiográfico da pelve do animal nas projeções 

ventrodorsal e laterolateral (Figura 2). No exame radiográfico foi constatada a 

diminuição generalizada da densidade óssea (desmineralização) com fratura 

bilateral do fêmur. Após discorrer com o responsável legal sobre o caso, tal relatou 

que o animal vivia confinado na casa e era alimentado exclusivamente com carne 

crua. 

 

Figura 2: A) Radiografia ventrodorsal da pelve do gato-do-mato (Leopardus gutullus), evidenciando a 
desmineralização óssea; B) Radiografia laterolateral da pelve do gato-do-mato (Leopardus gutullus), 

evidenciando a desmineralização óssea e as fraturas patológicas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Baseado nos achados radiográficos e histórico clínico do animal suspeitou-se 

de hiperparatireoidismo secundário nutricional. Foi prescrito para uso domiciliar: 

meloxicam 0,1 mg/kg SID, durante 5 dias; cloridrato de tramadol 2 mg/kg BID, 

A B 
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durante 7 dias; suplemento a base de cálcio e vitamina D (Cal-D-mix®1) na dose de 

1 mL, SID, até recomendações futuras. Foi indicado, também, o repouso absoluto do 

animal, mudança no manejo alimentar, banho de sol e acompanhamento do quadro 

com retorno em 7 dias. 

Ao retornar após 3 dias, o animal apresentava hematoquezia e encontrava-se 

apático com bradicardia (FC 88 bpm) e hipotermia (34,9°C). Foi indicada terapia 

intensiva, porém o animal apresentou uma parada cardiorrespiratória durante o 

atendimento e foi a óbito. 

No presente relato, não foram realizados exames hematológicos ou 

bioquímicos e o diagnóstico foi estabelecido mediante o histórico do animal, sinais 

clínicos e achados radiográficos. 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Em um estudo realizado por Krook e Whalen (2010) foram descritos dois 

casos de osteopenia em um pastor alemão e em um tigre, ambos animais jovens. 

Os animais foram alimentados com carne desossada, que apresenta alta taxa de 

fósforo e baixa de cálcio, resultando na deficiência dessa homeostase, pela relação 

de 25 para 1 entre fósforo e cálcio, respectivamente.  

Para Meirelles e colaboradores (2012), os animais selvagens, no seu meio 

ambiente, se alimentam de carne e vísceras que são necessárias para sua 

manutenção, suprindo as necessidades fisiológicas dos minerais. A queda na 

concentração desses minerais, resulta no desequilíbrio de cálcio e fósforo e, 

consequentemente, leva ao aumento do paratormônio. Corroborando assim, a 

alimentação baseada em carne, principalmente para filhotes em fase de 

                                                           
1
Cal-D-Mix® Composição por quilo: Vitamina A (mín) 1.200.000 UI; Vitamina B12 (mín) 33.000 mcg; Vitamina D3 (mín) 75.000 

UI; Vitamina E (mín) 20.000 UI; Zinco (mín) 3.300 mg; Selênio (mín) 20 mg; Fósforo (mín) 26,6 g; Cálcio (mín) 35 g (máx) 41,18 
g. Apresentação: fracos de 100 ml e 1 litro. Fabricante: Vetnil. 
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crescimento, conforme descrito no caso estudado, constituiu uma causa comum 

para HSN. 

Tomsa et al. (1999), citam que os sinais clínicos observados nos casos de 

hiperparatireoidismo secundário nutricional são fraturas espontâneas de ossos 

longos, hipocalcemia e osteopenia grave. Conforme acompanhado no caso clínico, o 

animal apresentava uma ostepenia grave com fratura bilateral de fêmur. De acordo 

com Feldman (2004) e Cardoso (2015), o animal pode apresentar também 

claudicação, incapacidade em se manter em pé, andar descoordenado e sinais 

neurológicos como tremores e/ou espasmos musculares. Rahal e colaboradores 

(2002) e Cardoso (2015) descrevem ainda, que a hipocalcemia pode levar a sinais 

mais graves do HSN, como a convulsão e excitação.  

Em um estudo realizado por Meireles et al. (2012), a administração 

prolongada de uma dieta exclusiva de carne levou a deformidades dos membros 

posteriores, interferindo assim na defecação e locomoção do animal. O animal 

apresentou retenção fecal, a qual pode ter sido ocasionada pela compressão do reto 

pelos ossos da pelve. Clinicamente, o animal acompanhado, apresentava severos 

distúrbios de locomoção dos membros posteriores, em virtude da fratura bilateral do 

fêmur. 

No caso clínico relatado, o diagnóstico foi baseado no histórico do animal, 

sinais clínicos e, principalmente, achados radiográficos, corroborando com o descrito 

por Rahal e colaboradores (2002) e Cardoso (2015), os quais defendem que o 

diagnóstico é realizado a partir do histórico clínico, dosagem do paratormônio, cálcio 

e fosfato e, por intermédio de exames radiográficos, visto que é o método mais 

utilizado no diagnóstico. 

Moarrabi e colaboradores (2008), assim como Meirelles e colaboradores 

(2012), descrevem que nos exames radiográficos de um animal com HSN, é 

possível observar osteopenia e fraturas patológicas. Em contrapartida, Dimopoulou 

et al. (2010) relatam que o exame radiográfico possui uma baixa sensibilidade para a 

identificação da perda óssea, desta forma, é necessária uma perda óssea alta para 

se obter o diagnóstico de osteopenia pelo raio x. Sendo assim, o uso de técnicas 
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mais aprimoradas como a densitometria óssea e a tomografia computadorizada, são 

indicadas.   

Não houve diferença nos níveis de cálcio e fósforo no estudo de Rahal e 

colaboradores (2002), já os níveis séricos de fosfatase alcalina modificaram-se, 

ficando acima dos valores normais. Adicionalmente, os autores afirmam que os 

exames de imagens são efetivos para análise da densidade óssea.  

No caso clínico acompanhado, no qual o animal era alimentado com carne 

crua, foram identificadas alterações radiográficas em virtude da desmineralização 

óssea. Porém, a resposta terapêutica não pode ser verificada, pois o animal foi a 

óbito alguns dias após a consulta. Hoskins (1993) descreve que a proporção na 

dieta do animal deve ser 2 para 1 de cálcio e fósforo, respectivamente. Para 

Dimopoulou e colaboradores (2010) o tratamento consiste em uma alimentação de 

qualidade, na qual a suplementação com cálcio é dispensável. Já Krook e Whalen 

(2010), observaram em seu estudo, que os animais responderam, clinicamente, a 

uma dieta equilibrada de fósforo, cálcio e suplementação com cálcio.  

Em seu estudo com 6 gatos, Tomsa e colaboradores (1999), instituíram uma 

terapia baseada em injeções parenterais de gluconato de cálcio por um curto 

período, além do confinamento em gaiola e uma dieta balanceada, a qual foi bem-

sucedida em 4 casos. Os outros animais, sofreram déficits neurológicos secundários 

a fratura da coluna vertebral, os quais tiveram que ser sacrificados. Desta forma, se 

comparado com o caso clínico, o animal não foi tratado com injeções parenterais de 

gluconato de cálcio e foi a óbito, porém havia sido recomendado a correção da dieta 

do animal, como também a suplementação a base de cálcio e vitamina D. 

De acordo com Rahal et al. (2002) o método de análise mais confiável é a 

dosagem do hormônio da paratireoide, mas necessita de laboratórios específicos e 

seu custo é elevado. Em contrapartida, para Meuten (2015), a dosagem do 

paratormônio pode ser realizada nos casos que necessitam da confirmação do 

diagnóstico de hiper/hipoparatireoidismo primário. 
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4. Conclusão 

 

A alimentação desbalanceada levou a reabsorção óssea e fraturas 

patológicas no animal. Mediante a associação do exame radiográfico e histórico do 

animal, foi possível colher dados para a obtenção do diagnóstico. Através da 

correção alimentar e suplementação com cálcio se tem a reversão do quadro ósseo 

metabólico, associado ao confinamento e à analgesia. Portanto, os dados obtidos na 

pesquisa bibliográfica, foram condizentes com o exposto no caso clínico relatado, 

porém o acompanhamento das lesões ósseas pós tratamento não foram analisadas, 

pois o animal foi à óbito. 
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