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Resumo 

 

 

A hipercalcemia idiopática é uma doença cada vez mais diagnosticada como causa de 

aumento dos níveis calcêmicos da espécie felina, sendo atualmente considerada a principal 

causa de hipercalcemia em gatos. Cálcio total e ionizado devem ser mensurados no soro de 

gatos com manifestações inespecíficas (exemplo: vômito crônico) e/ou histórico de urolitíase 

ou mineralizações em órgãos. É importante que a mensuração seja realizada em animais com 

jejum alimentar de 12 horas, para não interferir nos níveis de cálcio. Caso seja detectada 

hipercalcemia, é recomendada realização de dosagem de PTH, PTHrp e Vitamina D, além de 

ultrassonografia abominal e radiografia torácica, para pesquisa de diferenciais, uma vez que a 

hipercalcemia idiopática é um diagnóstico de exclusão. O tratamento pode ter diversas 

vertentes, mas a literatura atualmente indica o uso de bisfosfonados, como o alendronato de 

sódio, como o tratamento de escolha. O seguinte trabalho descreve um caso de um gato de 

meia idade atendido com manifestações inespecíficas e histórico de urolitíase. Exames iniciais 

revelaram hipercalcemia total e ionizada. A pesquisa de diferenciais de hipercalcemia levou 

ao diagnóstico presuntivo de hipercalcemia idiopática. O animal recebeu tratamento com 

alendronato de sódio na dose inicial de 10 mg uma vez por semana. Posteriormente, a dose foi 

aumentada, pois apesar do decréscimo importante do valor de cálcio total e ionizado, ainda 

não se havia atingido o valor de referência para a espécie. Após o aumento de dose para 15 

mg uma vez por semana, o animal apresentou efeitos colaterais de vômitos após ingestão do 

medicamento, levando interrupção do mesmo pela proprietária. Foi instituído então 

tratamento apenas com uso de dieta específica. Após a instituição da dieta, perdeu-se o 

acompanhamento do animal.  
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Introdução 

   Hipercalcemia idiopática é um importante distúrbio do metabolismo do cálcio, com 

etiologia desconhecida. Essa alteração esta sendo cada vez mais diagnosticada na medicina 

felina, o que torna importante o conhecimento dos médicos veterinários a respeito da 

epidemiologia, manifestações clínicas, métodos de diagnóstico e tratamento. Este trabalho 

tem como objetivo resumir os aspectos mais importantes e atuais da literatura a respeito do 

metabolismo do cálcio e hipercalcemia idiopática em gatos, além de relatar caso de um gato 

atendido. 

 

1. Revisão de Literatura 

   1.1. Fisiologia do cálcio 

   O cálcio é um íon necessário a várias funções fisiológicas do organismo. Promove 

suporte ao esqueleto, contratilidade muscular (esquelética, lisa e cardíaca), condutividade 

nervosa e participa da cascata de coagulação (BARAL, 2012; SCHENCK et al., 2006(b)). O 

cálcio pode estar presente no organismo de três formas circulantes: ligado a proteínas 

plasmáticas (40%); complexado a ânions, como citrato e fosfato (8%) e na forma de cálcio 

ionizado (Cai, 52%). A somatória de valores das três frações corresponde ao valor do cálcio 

total (Cat). O cálcio ionizado é a fração clinicamente mais significante, pois é a forma 

biologicamente ativa e sujeita a mecanismos regulatórios (BARBER, 2004; COOK, 2009; 

FOSTER 2012; SCHENCK, 2010).   

   Hipercalcemia, por definição, é a concentração sérica de cálcio total acima de 11 

mg/dL e de cálcio ionizado acima de 1,4 mmol/L, porém os valores de referência podem 

apresentar variação de acordo com o laboratório (FOSTER, 2012; KRUGER et al., 2011; 

NELSON, 2002; NELSON 2002 (b)). Comprovar-se aumento somente de cálcio total não é 

suficiente para considerar o animal hipercalcêmico, uma vez que este valor pode ser 

influenciado pela concentração de proteínas plasmáticas e pelo estado ácido-base do 

indivíduo. Na suspeita de hipercalcemia, Cat e Cai devem ser avaliados concomitantemente, 

pois existem situações nas quais o Cat encontra-se dentro dos limites de referência e somente 

o Cai encontra-se aumentado (BARBER, 2004; COOK, 2009; FOSTER 2012). 

   A absorção e eliminação de cálcio são finamente reguladas pelo organismo, sendo 

intestinos, rins e ossos os principais órgãos reguladores. Paratormônio (PTH), calcitonina e 

vitamina D são as principais moléculas envolvidas na sua homeostase (COOK, 2009; 

FOSTER 2012; FRADIN-FERMÉ, 2011; SCHENCK, 2010). O PTH é responsável pela 

regulação fina da concentração sérica de cálcio. Sua produção é estimulada nas glândulas 
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paratireóides em situações de redução da concentração de cálcio sérico, exercendo ação 

estimuladora sobre a atividade dos osteoclastos, com consequente reabsorção de cálcio ósseo. 

Além disso, aumenta a reabsorção renal tubular de cálcio e conversão de 25-hidroxivitamina 

D (calcidiol) em 1,25 dihidroxivitamina D (calcitriol, metabólito biologicamente ativo da 

vitamina D) (BEHREND, 2003; COOK, 2009; FOSTER 2012; SCHENCK et al., 2006 (b);  

SCHENCK, 2010). O calcitriol, por sua vez, aumenta a concentração sérica de cálcio e 

fosfato pelo aumento de reabsorção intestinal, óssea e renal (FOSTER, 2012; SCHENCK et 

al., 2006 (b)). Calcitonina é produzida pelas células C da glândula tireóide em resposta à 

hipercalcemia ou dietas ricas em cálcio, causando inibição da reabsorção óssea (BEHREND, 

2003; FOSTER, 2012; SCHENCK et al., 2006 (b); SCHENCK, 2010). 

   Os fatores patofisiológicos que, isolados ou associados, podem contribuir para 

hipercalcemia incluem: aumento de reabsorção óssea, aumento de absorção intestinal, 

mobilização de cálcio de tecidos mineralizados, aumento da reabsorção tubular renal, 

aumento da retenção do íon por diminuição da filtração glomerular e aumento da ligação a 

proteínas ou ânions (CHEW et al., 2003; KRUGER et al., 2011).  

 

1.2. Diagnósticos diferenciais de hipercalcemia 

   As causas de hipercalcemia podem ser classificadas como paratireoide dependentes 

(hiperparatireoidismo), paratireoide independentes ou idiopática (CHEW et al., 2007). Em 

gatos, as causas mais comuns são hipercalcemia idiopática, hipercalcemia da malignidade, 

doença renal crônica e hiperparatireoidismo. Outras causas incluem hipoadrenocorticismo, 

doenças granulomatosas, hipervitaminose D, ingestão de plantas, hipertireoidismo, 

intoxicação por alumínio, intoxicação por vitamina A, medicamentos (exemplos: lactulona, 

calcitriol), desidratação, dieta, osteólise, hiperproteinemia, ingestão de cremes antipsoríase de 

humanos contendo calcitrieno, intoxicação por rodenticidas contendo colecalciferol, 

hipotermia, infecção bacteriana (exemplos: nocardia, actinomyces), pancreatite crônica, 

doenças granulomatosas (exemplos: peritonite infecciosa felina, toxoplasmose, 

micobacteriose, blastomicose), infecções fúngicas (exemplos: histoplasmose, criptococose), 

granuloma no sítio de aplicação, doença hepática, uropatia obstrutiva, quelantes de fósforo 

contendo cálcio, intoxicação por vitamina A e uso excessivo de suplementos contendo sais de 

cálcio (BEHREND, 2003; CHEW et al., 2007; FRADIN-FERMÉ, 2011; KRUGER et al., 

2011; NELSON, 2002; PETERSON, 2013; SCHENCK, 2010; SCHENCK et al., 2006 (b); 

SPARKES et al., 2009; TAYLOR, 2013).  
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   Gatos jovens podem apresentar valores de cálcio ionizado e fósforo acima do limite 

de referência para animais adultos, de forma fisiológica. Isso pode persistir até por volta de 

seis meses a dois anos de idade. No caso do cálcio ionizado, os valores podem ser 0,1 – 0,4 

mg/dL maiores comparado a animais adultos. Isso provavelmente ocorre devido à fase de 

desenvolvimento ósseo e alta taxa metabólica à que estes animais estão submetidos 

(KRUGER et al. 2011; NELSON 2002(b); TAYLOR, 2013). O cálcio sérico também pode ter 

aumento aparente devido a artefatos das amostras analisadas ou erros laboratoriais. Isso pode 

ocorrer em casos de hemoconcentração, hiperproteinemia, lipemia ou hemólise. Falsa redução 

dos níveis calcêmicos pode ocorrer na hiperbilirrubinemia (FOSTER, 2012; SCHENCK et al., 

2006 (b)). 

 

1.3. Abordagem diagnóstica do gato hipercalcêmico 

   Ao investigar um gato possivelmente hipercalcêmico, é mandatório realizar a 

confirmação da alteração laboratorial (SCHENCK et al., 2006 (b)). Em algumas situações, 

hipercalcemia total discreta pode ser transitória (FOSTER, 2012; SCHENCK et al., 2006 (b)). 

Além disso, o aumento discreto da concentração de cálcio total pode ser uma variação das 

técnicas de mensuração laboratoriais (TAYLOR, 2013).  

   Os níveis de Cat são influenciados pela concentração de albumina e proteína sérica, 

ao contrário do cálcio ionizado. Portanto, a hipercalcemia pode ser subestimada com 

mensuração somente do cálcio total (SCHENCK et al., 2006 (b)).  

   Fórmulas que calculam o “cálcio corrigido” baseando-se em valores de cálcio total, 

proteína total e albumina não são recomendadas. É mais fidedigno realizar mensuração direta 

do cálcio ionizado associado ao cálcio total na suspeita de hipercalcemia (BEHREND, 2003; 

CHEW et al., 2007 (b); FOSTER, 2012; SPARKES et al., 2009; SCHENCK et al., 2006; 

SCHENCK, 2010; NELSON, 2002 (b); TAYLOR, 2013). Para isso, recomenda-se utilização 

de plasma ou sangue heparinizado, sendo o cálcio ionizado mais estável no plasma. Não é 

recomendado armazenamento da amostra em tubos contendo EDTA, uma vez que este é um 

quelante de cálcio (FOSTER, 2012; SCHENCK et al., 2006 (b)). A heparina de lítio pode 

causar subestimação do valor de cálcio ionizado, enquanto que heparina de zinco pode causar 

superestimação (FOSTER, 2012; TAPPIN et al., 2008). Para resultados mais acurados, a 

amostra deve ser não-lipêmica (de preferência, animal com 12 horas de jejum alimentar) e 

obtida de maneira anaeróbica, pois o contato com oxigênio causa alteração de pH e 

diminuição na concentração de cálcio ionizado como artefato (FOSTER, 2012; TAYLOR, 

2013).  
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   A magnitude da hipercalcemia não deve ser utilizada como parâmetro para elencar 

diagnósticos diferenciais (PETERSON, 2013; SCHENCK et al., 2006 (b)). A identificação do 

paciente é sempre importante, uma vez que algumas características como raça e idade podem 

predispor o paciente a determinadas causas. Por exemplo: gatos idosos têm maior 

probabilidade de alterações neoplásicas comparados a gatos jovens e a hipercalcemia 

idiopática é mais frequente em gatos de raças com pelos longos, como Persas (BARAL, 

2012). A anamnese deve ser detalhada e organizada, investigando se o animal possui histórico 

ou possibilidade de doença renal, neoplasia, ingestão de dieta acidificante, acesso a toxinas, 

medicamentos, plantas e presas (FRADIN-FERMÉ, 2011). No geral, as manifestações 

clínicas de hipercalcemia são inespecíficas, de progressão lenta e pouco percebidas pelos 

proprietários, com exceção em casos agudos e/ou graves (SCHENCK et al., 2006 (b)).  

   A causa da hipercalcemia normalmente não é óbvia clinicamente e exames 

complementares devem ser solicitados para pesquisar diagnósticos diferenciais, o que pode 

ser oneroso para o proprietário e demandar tempo (BEHREND, 2003; PETERSON, 2013). 

Exames mínimos necessários incluem hematologia, bioquímica sérica, sorologia para 

retroviroses (vírus da imunodeficiência felina e vírus da leucemia felina), exame de urina, 

ultrassonografia abdominal e radiografia de tórax. Em casos específicos, citologia e 

histopatologia de órgãos podem ser necessárias (BEHREND, 2003; FRADIN-FERMÉ, 2011; 

PETERSON, 2013).  

   Além da mensuração de Cat e Cai, é também importante a mensuração de PTH 

(paratormônio), PTHrp (proteína relacionada ao paratormônio), concentração de fosfato e 

metabólitos da vitamina D (25-hidroxivitamina D – calcidiol, D2; 1,25-diihidroxivitamina D 

– calcitriol, D3), pois tais informações aliadas ao histórico e exame físico do animal podem 

contribuir para delimitar as possibilidades diagnósticas (BARAL, 2012; COOK, 2009; 

FOSTER, 2012; TAYLOR, 2013).  A tabela 1 ilustra as alterações laboratoriais características 

das principais causas de hipercalcemia em gatos.  
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Tabela 1: Causas de Hipercalcemia e correlação com exames complementares (Adaptada de KRUGER et 

al., 2011 e TAYLOR, 2013). 

Causa Hipercalcemia Cat Cai PO4 PTH PTHrp 25-

OH 

Vit D 

1,25(OH)2 

Vit D 

Ur/Creat R 

Na/K 

Malignidade A A N,D* N,D N,A N N,A,D N* N 

Doença Renal 

Crônica 

A A A A N,D N,D N,D A N 

Intoxicação Vit D A A N,A D N,D A N,A N* N 

Hiperparatireoidismo A N,A N,D* A N,D N N,D N* N 

Idiopática A A N,A N,D N,D N,A,D N,A,D N* N 

N= normal; D= diminuído; A= aumentado. * Valores podem estar aumentados em casos de redução de filtração 

glomerular 

 

1.4. Hipercalcemia Idiopática 

   A hipercalcemia idiopática é uma alteração cada vez mais reconhecida em gatos na 

última década, sendo atualmente considerada a principal causa de hipercalcemia na espécie 

(COOK, 2009; MIDKIFF et al., 2000; PETERSON, 2013; SAVARY et al., 2000; SCHENCK 

et al., 2005; SCHENCK et al., 2006 (b)). 

   Os animais acometidos normalmente são jovens a meia-idade (média 6 anos), mas 

há grande variação de faixa etária em estudos (BEHREND, 2003; CHEW et al, 2003; CHEW 

et al., 2007 (b); MIDKIFF et al., 2000; SAVARY et al., 2000; SCHENCK et al., 2005; 

SCHENCK et al., 2004; SCHENCK et al., 2012). Não há relatos de predisposição racial ou 

sexual, porém gatos de pelos longos são mais representados em alguns estudos (MIDKIFF et 

al., 2000; PETERSON, 2013). Em contraste, na experiência clínica relatada de CHEW et al. 

(2003), somente 14% dos gatos portadores de hipercalcemia idiopática possuíam pelame 

longo.  

   A etiopatogenia da doença é desconhecida (BARAL, 2012; SCHENCK et al., 2006 

(b)). Segundo SCHENCK et al. (2006), a alteração provavelmente ocorre em animais 

geneticamente susceptíveis em ambiente provocativo. Uma possível correlação entre 

hipercalcemia idiopática e dietas acidificantes ou com restrição de magnésio tem sido 

sugerida por alguns autores, porém tal hipótese exige considerações futuras (BEHREND, 

2003; SCHENCK et al., 2006 (b); SPARKES et al. 2009). Segundo CHEW et al (2003), 

também são necessários mais estudos sobre hormônios regulatórios do cálcio em um número 

maior de animais. Intoxicação por alumínio, hipervitaminose A, hiperfunção da glândula 

adrenal, presença de substâncias que mimetizam vitamina D ou PTH, antagonistas dos 

receptores de cálcio, promotores de reabsorção óssea e/ou absorção de cálcio intestinal 

também podem ter papel na fisiopatologia da doença (SCHENCK et al., 2006 (b)). 
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   Na hipercalcemia idiopática, o aumento do cálcio ionizado pode ser desproporcional 

quando comparado ao valor do cálcio total (BARAL, 2012; CHEW et al, 2003; CHEW et al., 

2007 (b); FRADIN-FERMÉ, 2011; NELSON 2002; SCHENCK et al., 2006 (b); SPARKES et 

al., 2009). Os níveis de cálcio total raramente excedem 11-12 mg/dL, mas alguns casos 

podem ter concentrações maiores que 15 mg/dL (BARAL, 2012; PETERSON, 2013). O 

cálcio ionizado sérico pode encontrar-se elevado por meses a anos, frequentemente na 

ausência de manifestações clínicas óbvias (BARAL, 2012; CHEW et al, 2003; CHEW et al., 

2007 (b); FRADIN-FERMÉ, 2011). Quando ocorrem, as manifestações normalmente são 

discretas e inespecíficas (FRADIN-FERMÉ, 2011; PETERSON, 2013). Vômito 

crônico/esporádico e perda de peso são as alterações mais comuns, mas anorexia, letargia, 

poliúria e polidipsia também podem ocorrer (CHEW et al., 2007 (b); CHEW et al., 2009; 

FRADIN-FERMÉ, 2011; NELSON 2002; PETERSON, 2013). Em relato de caso de 

WHITNEY et al. (2011), uma Ragdoll de 3 anos de idade com hipercalcemia idiopática 

manifestava poliúria, polidipsia e vômito com histórico de 3 dias de duração e perda de peso 

há 3 semanas. Em estudo envolvendo 427 gatos com hipercalcemia idiopática, não foram 

identificadas manifestações clínicas evidentes em 46% dos gatos. Aqueles que apresentavam 

manifestações possuíam apenas discreta perda de peso, constipação crônica, vômito e diarréia 

(SCHENCK et al., 2004). Manifestações clínicas mais graves normalmente só ocorrem com 

níveis calcêmicos maiores que 18-20 mg/dL, incluindo bradicardia, arritmias cardíacas, 

tremor muscular, convulsões, estupor, coma e morte (FRADIN-FERMÉ, 2011). 

   Nefrocalcinose e urólitos de oxalato de cálcio são observados em 10-15% dos gatos 

com hipercalcemia idiopática. Nesses casos pode haver disúria, periúria, hematúria, dor 

abdominal e azotemia (CHEW et al., 2007 (b); FRADIN-FERMÉ, 2011; KRUGER et al, 

2011; MIDKIFF et al., 2000; NELSON 2002; PETERSON, 2013; SPARKES et al., 2009).  

   O diagnóstico da hipercalcemia idiopática só pode ser realizado com a exclusão de 

todas as outras causas, através da realização de exames complementares (BARBER, 2004; 

BEHREND, 2003; COOK, 2009; NELSON 2002; PETERSON, 2013). Não há evidências de 

neoplasias em radiografias torácicas, ultrassonografia abdominal e análise histopatológica de 

medula óssea (CHEW et al, 2003; CHEW et al., 2007 (b); NELSON 2002). Normalmente, o 

valor de PTH é normal ou no limite inferior do valor de referência, mas em alguns gatos pode 

encontrar-se aumentado (BEHREND, 2003). O PTHrp é baixo ou não detectável e as 

concentrações de vitamina D e calcitriol são normais. A hemogasometria normalmente não 

revela alterações do equilíbrio ácido-base e exploração da região cervical não evidencia sinais 
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de hiperparatireoidismo, como aumento de volume das glândulas paratireóides (BARBER, 

2004; CHEW et al, 2003; CHEW et al., 2007 (b); NELSON 2002).  

   A hipercalcemia idiopática é a principal consideração em gatos com níveis normais 

de PTH e PTHrp. Porém, estes achados também podem ser compatíveis com hipercalcemia da 

malignidade. Nestes casos, se o exames físico e complementares não apresentarem evidências 

de neoplasias no momento do diagnóstico, recomenda-se tratamento para hipercalcemia 

idiopática associado à monitoração frequente do animal não só quanto ao controle dos níveis 

de cálcio como também para pesquisa de neoplasias que poderiam encontrar-se anteriormente 

ocultas (BARAL, 2012). 

   Vários tecidos podem ser prejudicados pela hipercalcemia crônica, porém, alterações 

neuromusculares, gastrointestinais, renais e cardíacas são as mais importantes (NELSON, 

2002(b)). Um dos principais efeitos deletérios da hipercalcemia é a calcificação metastática, 

que ocorre quando o produto [cálcio x fósforo] é maior que 70 (FRADIN-FERMÉ, 2011). Os 

rins são particularmente susceptíveis a apresentar alterações na função e morfologia, como 

calcificação de epitélio tubular renal, tecidos intersticiais e de vasos sanguíneos (KRUGER et 

al., 1996; KRUGER et al., 2011). Se a hipercalcemia for persistente e grave, pode ocorrer 

vasoconstrição renal sustentada e injúria tubular intrínseca, com consequente falência do 

órgão devido à redução do fluxo sanguíneo e da filtração glomerular (KRUGER et al., 2011; 

FRADIN-FERMÉ, 2011).  

 

1.4.1. Tratamento da hipercalcemia idiopática 

O tratamento da hipercalcemia idiopática é complexo, uma vez que a causa é 

desconhecida. A literatura cita várias opções terapêuticas, mas destaca-se que o tratamento 

pode não ser efetivo para todos os casos (NELSON, 2002; SPARKES et al., 2009).  

   A hipercalcemia discreta não é imediatamente prejudicial e preferência deve ser 

dada para o estabelecimento de diagnóstico definitivo antes do tratamento. A terapia 

sintomática prematura ou inapropriada pode interferir na identificação da possível causa, além 

da possibilidade de submeter o paciente a tratamentos desnecessários e complicações 

(KRUGER et al., 2011). Porém, se o animal apresentar manifestações clínicas graves 

relacionadas à hipercalcemia, ações diagnósticas e terapêuticas devem ser realizadas 

concomitantemente (COOK, 2009; CHEW et al., 2007 (b)). 

   No geral, o manejo da hipercalcemia idiopática compreende reidratação, promoção 

de calciurese, tratamento de alterações concomitantes (se houverem) e inibição da reabsorção 

óssea (WHITNEY et al., 2011). A expansão de volume extracelular é um componente 
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essencial do regime terapêutico, pois a desidratação pode ocasionar redução da taxa de 

filtração glomerular e perpetuar a hipercalcemia (BEHREND, 2003; KRUGER et al., 2011). 

O sódio compete pela reabsorção de cálcio no túbulo proximal, por isso prefere-se a 

reidratação com solução fisiológica a 0,9% (FOSTER, 2012; SUTTON et al., 1986). Após a 

correção inicial da desidratação, o animal pode ser mantido com fluidoterapia subcutânea, 

especialmente nos casos de hiperercalcemia idiopática acompanhada por doença renal crônica 

(BEHREND, 2003; PETERSON, 2013). Deve-se evitar administração excessiva de fluidos 

em pacientes com oligúria, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, edema, 

hipoalbuminemia ou hipomagnesemia (BARAL, 2012; KRUGER et al., 2011).  

   O uso de diuréticos de alça em associação à fluidoterapia é uma opção em pacientes 

com hipercalcemia grave com o objetivo de aumentar a excreção de cálcio. Furosemida na 

dose de 1 - 4 mg/Kg/VO/IV/SC a cada 12-24h inibe a reabsorção de cálcio na porção 

ascendente da alça de Henle, mas seu uso deve ser a curto prazo e restrito a pacientes 

hidratados e não azotêmicos (BEHREND, 2003; CHEW et al., 2007; FRADIN-FERMÉ, 

2011; FOSTER, 2012; PETERSON, 2013; WHITNEY et al., 2011). Diuréticos tiazídicos e 

poupadores de potássio devem ser evitados, uma vez que podem reduzir a excreção renal de 

cálcio (BEHREND, 2003; FRADIN-FERMÉ, 2011).  

   Apesar de ainda não ter sido comprovado que a alteração dietética seja benéfica no 

tratamento da hipercalcemia idiopática, essa modalidade terapêutica dificilmente causará 

efeitos adversos ao paciente. Segundo BARAL (2012) e PETERSON (2013), a mudança de 

dieta pode ser utilizada como uma das primeiras linhas de tratamento. A utilização de dietas 

úmidas é considerada uma das modalidades mais importantes, pois promove hidratação e 

diluição urinária, reduzindo a possibilidade de formação de urólitos de oxalato de cálcio. 

Dietas com altos níveis de fibras podem aumentar a velocidade do trânsito gastrointestinal, 

reduzindo a absorção de cálcio do alimento (BARAL, 2012). Porém, WHITNEY et al. (2011) 

destaca que algumas dietas ricas em fibras podem compensatoriamente conter maior 

quantidade de cálcio na composição. Para contornar este problema, a adição de fibras (ex: 

psyllium) diretamente na ração úmida é uma opção (BARAL, 2012). Dietas para animais com 

doença renal, dietas formuladas para prevenção de urólitos e dietas caseiras restritas em cálcio 

também são citadas como possibilidades, enquanto que dietas acidificantes devem ser 

evitadas (BARAL 2012; NELSON 2002; OSBORNE et al., 1996; PETERSON, 2013; 

SPARKES et al., 2009). Porém, em estudo de CHEW et al. (2003), não ocorreram alterações 

nos níveis de cálcio ionizado nos onze gatos hipercalcêmicos participantes quando dietas com 

maior nível de fibras e menor potencial de acidificação urinária foram utilizadas.  
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   O uso de glicocorticoides em gatos com hipercalcemia idiopática pode resultar na 

redução de cálcio ionizado e total, pois promove redução da absorção intestinal de cálcio, 

aumento da excreção renal e menor reabsorção óssea (BARAL, 2012; BEHREND, 2003; 

CHEW et al, 2003; FRADIN-FERMÉ, 2011; MAGOUB et al., 1997; PETERSON, 2013). 

Porém, devem-se excluir todas as possibilidades diagnósticas antes do tratamento com 

corticoides, pois essa classe de medicamento pode alterar a morfologia linfoide, diminuir a 

eficácia de tratamentos quimioterápicos e exacerbar infecções (BARAL, 2012; FRADIN-

FERMÉ, 2011; KRUGER et al., 2011). Prednisolona ou dexametasona são recomendadas 

(BEHREND, 2003; FRADIN-FERMÉ, 2011). No geral, a dose de prednisolona utilizada 

varia de 5 a 12,5 mg/gato/SC/VO a cada 24 horas e 0,1 – 0,22 mg/Kg/BID/IV/SC de 

dexametasona (BARAL, 2012; FRADIN-FERMÉ, 2011; SCHENCK et al., 2005; SCHENCK 

et al.,2012). No entanto, as respostas com esse tratamento variam (CHEW et al, 2003). O 

aumento da excreção renal de cálcio gerada pelos corticoides pode agravar a hipercalciúria e 

consequentemente aumentar o risco de formação de urólitos de oxalato de cálcio (FRADIN-

FERMÉ, 2011).  

   Em relato de WHITNEY et al. (2011), um gato portador de hipercalcemia idiopática 

não apresentou resposta ao uso de glicocorticoides, mesmo em altas doses. Apesar dos gatos 

serem mais resistetes que cães aos possíveis efeitos colaterais da terapia a longo prazo com 

glicocorticóides, cerca de um terço os casos podem desenvolver diabetes mellitus secundária, 

especialmente quando altas doses são utilizadas por longos períodos (BARAL, 2012; LOWE 

et al., 2009; SCHENCK et al., 2005; SCHENCK et al., 2012). No geral, é recomendada 

terapia com glicorticóides em animais cuja normocalcemia não foi atingida após terapia 

dietética por 6-8 semanas. Se ainda assim a doença não for controlada, o uso de bifosfonados 

deve ser considerado (BARAL, 2012; CHEW et al., 2003; CHEW et al., 2007 (b); FOSTER, 

2012; SCHENCK et al., 2005; SCHENCK et al., 2012; SPARKES et al., 2009).  

   Bifosfonados (como alendronato e pamidronato) são análogos pirofosfatos sintéticos 

que inibem a reabsorção óssea de cálcio pela diminuição do número e função dos osteoclastos 

(BEHREND, 2003; CHEW et al., 2007; KRUGER et al., 2011). WHITNEY et al. (2011) 

relataram uma Ragdoll de 3 anos com hipercalcemia idiopática inicialmente tratada com 

prednisolona, mas que só apresentou redução dos níveis de cálcio com o uso de bifosfonados.  

Segundo PETERSON (2013), há uma tendência atual de tratamento diretamente com 

bifosfonados, sem utilização prévia de prednisolona ou diuréticos. Comparado aos 

corticoides, os bifosfonados são mais efetivos na diminuição de concentração de cálcio e com 

menor probabilidade de efeitos colaterais (PETERSON; 2013). 
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   O pamidronato pode ser usado principalmente nos casos de hipercalcemia 

emergencial, na dose de 1,3-2,0 mg/Kg/IV em solução salina administrada ao longo de 2 

horas e depois repetida em 1-3 semanas. Porém, ainda existem poucos dados referentes à sua 

eficácia na literatura e seu custo é muito elevado (SCHENCK, 2010; SPARKES et al., 2009).      

   Com relação ao alendronato, a dose inicial descrita na literatura é de 5-

10mg/gato/VO/ a cada 7 dias (SCHENCK et al., 2005; SCHENCK, 2010; SCHENCK et al., 

2012; WHITNEY et al., 2011). PETERSON (2013) cita que a dose pode ser aumentada para 

até 30 mg/gato a cada 7 dias, se for necessário. No entanto, a administração de alendronato 

por via oral em gatos deve ser cautelosa, uma vez que a medicação tem relatos de gerar 

esofagite e estenose esofágica em humanos (ABRAHAM et al., 1999). Para evitar esta 

possibilidade de complicação, recomenda-se a administração de 5-6 ml de água por via oral 

após a medicação, garantindo o trânsito do fármaco para o estômago (PETERSON, 2013). É 

importante administrar o alendronato após 12 horas de jejum alimentar e manter mais 2 horas 

de jejum após a administração, pois o alimento diminui de forma significativa a absorção da 

medicação. Os níveis de Cai devem ser mensurados novamente inicialmente após 2 semanas, 

seguido de 1 mês, 2-3 meses e depois a cada 4-6 meses se a concentração de cálcio ionizado 

manter-se estável (PETERSON, 2013). 

   Fármacos calcimiméticos estão emergindo na última década para tratamento de 

hipercalcemia em humanos e podem ser uma realidade no futuro para uso em gatos, porém 

seu alto custo ainda é um fator limitante (FOSTER, 2012; HERBERT, 2006; PETERSON, 

2013).  

   Na hipercalcemia grave e emergencial, tentativas imediatas de redução da 

concentração de cálcio ionizado podem ser feitas com bicarbonato intravenoso ou EDTA de 

sódio (BEHREND, 2003; KRUGER et al., 1996; KRUGER et al., 2011; SCHENCK et al., 

2006). 

 

2. Relato de Caso 

   Um gato da raça Persa, macho castrado de 7 anos de idade foi atendido com queixa 

de êmese diária há cerca de 3 meses, associada a perda de peso discreta. O animal possuía 

histórico de litíase vesical por oxalato de cálcio seis meses antes da consulta. A dieta era 

baseada em ração comercial seca (80%) e úmida (20%). O animal nunca teve acesso à rua e 

possuía um felino contactante, saudável. Ao exame físico (dia 0), o animal pesou 3,45Kg, 

escore de condição corporal 5/9 e sem alterações dignas de nota. Diante da queixa de êmese 

crônica, foi solicitado hemograma, perfil bioquímico (com avaliação de uréia, creatinna, ALT, 
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FA, cálcio total e ionizado, sendo o sangue armazenado em tubo de bioquímica a vácuo com 

gel separador), exame de urina e ultrassonografia abdominal. O cálcio ionizado foi analisado 

no soro sanguíneo pela técnica de análise de íon seletivo.  

   Os exames detectaram hipercalcemia total e inonizada (tabela 2). A ultrassonografia 

abdominal não mostrou alterações. Hipercalcemia idiopática e hipercalcemia da malignidade 

foram considerados os diagnósticos diferenciais mais prováveis para a elevação dos níveis de 

cálcio, vômito crônico e urolitíase pregressa. Outras causas de hipercalcemia, incluindo 

hiperparatireoidismo primário, doenças granulomatosas, hipervitaminose D, lesões 

osteoliticas, intoxicação por alumínio, medicamentos e hipoadrenocorticismo foram 

consideradas menos prováveis baseado nas informações de anamnese, histórico e exame 

físico.  

   Inicialmente, prescreveu-se protetor gástrico (omeprazol) e pasta lubrificante para 

bola de pelos para conforto do animal. Como a proprietária não estava certa sobre o jejum 

alimentar nesta ocasião, foi solicitada nova coleta de cálcio ionizado com o animal em jejum 

alimentar de 12 horas, com mensuração de paratormônio (PTH) em soro sanguíneo pela 

técnica de radioimunoensaio e proteína relacionada ao paratormônio (PTHrp) em plasma de 

E.D.T.A. pela técnica de radioimunoensaio, para pesquisa de diferenciais de hipercalcemia.  

   Na segunda coleta, o cálcio ionizado manteve-se aumentado mesmo com o animal 

em jejum alimentar de 12 horas, confirmando a hipercalcemia. O valor do PTH foi de 0,50 

pmol/L (intervalo de referência 0,40-2,50 pmol/L) e PTHrp 0,0 pmol/L (intervalo de 

referência 0,0-1,0 pmol/L). Diante destes resultados, a maior possibilidade era de 

hipercalcemia idiopática, mas os resultados também poderiam ser compatíveis com 

hipercalcemia da malignidade. Foram solicitadas então radiografia torácica e abdominal e 

ultrassonografia abdominal, para pesquisa de neoplasias.  

   A radiografia torácica revelou discreto aumento difuso da trama pulmonar 

intersticial, acompanhado por opacificação peri-hilar de paredes brônquicas, sugerindo doença 

bronquial incipiente. A radiografia e ultrassonografia abdominal não demonstraram presença 

de urólitos nem outras alterações dignas de nota. A cultura e antibiograma de urina (coletada 

por cistocentese) não demonstrou crescimento bacteriano. 

   Com o diagnóstico de hipercalcemia idiopática, a proprietária concordou em iniciar 

o tratamento. Diante das possibilidades e características do ambiente do gato e da proprietária, 

optou-se por iniciar uso do bifosfonado alendronato na dose de 10mg/gato/VO a cada 7 dias, 

com a orientação de oferecer pelo menos 5 ml de água pura após a medicação para reduzir 

risco de alterações esofágicas. A proprietária também foi instruída a manter o animal em 
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jejum alimentar 12 horas antes da medicação e mais 2 horas após, para garantir melhor 

absorção do princípio ativo. A medicação foi iniciada dia 90 e no dia 120 foram coletados 

exames controle em jejum alimentar de 12 horas. Os resultados estão dispostos na tabela 2. 

Como o cálcio ionizado manteve-se elevado, foi aumentada a dose do alendronato para 15 

mg/gato/VO a cada 7 dias.  

   No dia 270 a proprietária retornou para consulta referindo que interrompeu por conta 

própria o tratamento com alendronato, uma vez que o animal estava apresentando quadros 

eméticos após a administração do mesmo. Após a interrupção, o animal não apresentou mais 

êmese e manteve-se em bom estado geral. Foram coletados novos exames controle, que 

revelaram persistência de hipercalcemia total e ionizada (tabela 2). A proprietária optou por 

não retornar a terapia com alendronato, devido à possibilidade de efeitos colaterais 

gastrointestinais. Foi oferecida alternativa de tratamento da hipercalcemia idiopática com 

corticóide ou uso de dietas específicas. A proprietária optou então pela tentativa de uso de 

dieta (Hill´s W/d® ou K/d® ou Royal Canin Renal®). Após o início da dieta, perdeu-se o 

acompanhamento do animal. 

 

Tabela 2: Valores de peso e exames complementares do paciente relatado 

Dia Peso 

Kg 

Ht 

% 

D. 

urina 

 

Cat 

mg/dL  

 

Cai 

mg/dL 

 

K mEq/L 

 

Cr 

mg/dL 

 

Ureia 

mg/dL 

 

P 

mg/d

L 

 

Outros 

0 3,45  33 1,032 12,09 1,71 4,1 1,38 44,75 3,36 - 

7 - - - - 1,87 - - - - PTH 0,5 

PTHrp 0 

40 3,4 - - - - - - - - - 

120 3,5 - - 10,53 1,45 3,9 - - 4,52 - 

210 3,6 31 1,052 - - - 1,35 50,71 - FA 46 

ALT 90 

270 - 31 - - 1,48 4,1 1,43 52,96 - - 

Valor de referência Ht 25-45%; valor de referência D urina 1,035-1,045; valor de referência Cat 7,8-11,5 mg/dL; 

valor de referência Cai 1,20-1,31 mg/dL; valor de referência K 2,9-3,2 mEq/L; valor de referência Cr 0,6-1,8 

mg/dL; valor de referência Ur 10-56 mg/dL; valor de referência P 2,9-8,0 mg/dL; valor de referência PTH 0,4-

2,5 pmol/L; valor de referência PTHrp 0,0-1,0 pmol/L; valor de referência FA 4-81 UI/L; valor de referência 

ALT 6-83 UI/L. 

 

3. Discussão 

A hipercalcemia idiopática é um diagnóstico a ser considerado em casos de vômito 

e/ou perda de peso crônica em gatos, principalmente se houver histórico de urolitíase por 

oxalato de cálcio e/ou calcificações renais (CHEW et al., 2007 (b); CHEW et al., 2009; 

FRADIN-FERMÉ, 2011; NELSON 2002; PETERSON, 2013). No passado, tal alteração era 
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considerada pouco frequente na espécie felina, o que poderia ocorrer por menor prevalência 

real ou menor diagnóstico da doença. O desenvolvimento e maior acesso aos métodos 

diagnósticos, aliados a maiores informações disponíveis na literatura sobre esta alteração 

provavelmente foram fatores que contribuíram para o aumento da sua frequência na 

população felina (COOK, 2009; MIDKIFF et al., 2000; PETERSON, 2013; SAVARY et al., 

2000;  SCHENCK et al., 2005; SCHENCK et al., 2006 (b)).  

Os dados do presente relato de caso fornecem informações sobre manifestações 

clínicas, alterações laboratoriais, tratamento e evolução de um gato com hipercalcemia 

idiopática. 

A doença normalmente se apresenta em animais jovens a meia-idade (média 6 anos), o 

que condiz com a idade do animal no caso relatado (7 anos) (BEHREND, 2003; CHEW et al, 

2003; CHEW et al., 2007 (b); MIDKIFF et al., 2000; SAVARY et al., 2000; SCHENCK et 

al., 2005; SCHENCK et al., 2004; SCHENCK et al., 2012). Além disso, o animal relatado 

possuía pelame longo, fator citado na literatura como predisponente (MIDKIFF et al., 2000; 

PETERSON, 2013). 

As manifestações clínicas deste caso foram compatíveis com as descritas na literatura, 

como êmese e perda de peso crônicas, além de histórico de urolitíase por oxalato de cálcio 

(CHEW et al., 2007 (b); CHEW et al., 2009; FRADIN-FERMÉ, 2011; NELSON 2002; 

PETERSON, 2013). Como são manifestações inespecíficas, outras doenças possíveis foram 

excluídas pelos exames complementares. A mensuração de cálcio total e ionizado com o 

animal em jejum alimentar de 12 horas foi fundamental para confirmar a presença de 

hipercalcemia, uma vez que os níveis de cálcio podem ser maiores em sangue lipêmico 

(FOSTER, 2012; SCHENCK et al., 2006 (b)). 

Como parte do diagnóstico diferencial, a realização de radiografia torácica e 

abdominal, ultrassonografia abdominal, mensuração de PTH e PTHrp foram fundamentais. O 

valor de PTH abaixo dos níveis de referência excluiu causas paratireoide dependentes. Não 

foram encontradas alterações suspeitas de neoplasias no ultrassom abdominal e radiografia de 

tórax, como massas/organomegalias/alterações difusas. Além disso, o valor de PTHrp 

encontrava-se nos valores de referência. Por isso, a possibilidade de hipercalcemia de 

malignidade tornou-se bem menor, porém não inexistente.  

   A hipercalcemia idiopática é o principal diagnóstico a ser considerado em gatos 

hipercalcêmicos com níveis normais de PTH e PTHrp, mas a hipercalcemia da malignidade 

não poder ser completamente descartada (BARAL, 2012). De acordo com BARAL (2012), se 

os exames físico, laboratoriais e de imagem não apresentarem evidencias de neoplasias no 
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momento do diagnóstico, recomenda-se o tratamento para hipercalcemia idiopática associada 

à monitorização, uma vez que é possível que neoplasias possam ser detectadas 

posteriormente.  

   A hipervitaminose D é considerada uma causa rara de hipercalcemia no gato, 

principalmente se alimentados apenas com dieta comercial. Porém, WEHNER et al. (2013) 

descreveram 3 gatos filhotes com hipercalcemia secundária à ingestão de dieta comercial 

(principalmente dieta úmida) com quantidade excessiva de vitamina D. Um dos filhotes 

apresentou falência renal e os outros dois tiveram melhora clínica após tratamento com 

fluidoterapia, diuréticos e glicocorticoides. Com este estudo, os autores mostraram que 

mesmo com a utilização de dietas comerciais existe a possibilidade de intoxicação por 

vitamina D em gatos, principalmente me filhotes, cujo requerimento de vitamina D é menor 

que de um gato adulto. Portanto, apesar de ser pouco provável, a hipervitaminose D não pode 

ser completamente excluída como causa da hipercalcemia neste caso, uma vez que não foi 

realizada mensuração de concentração de vitamina D sérica e no alimento oferecido.  

   Diante das opções disponíveis para o tratamento da hipercalcemia idiopática, optou-

se em conjunto com a proprietária pelo uso do bifosfonado alendronato por via oral. A dieta 

não foi utilizada a principio pelo fato da proprietária possuir mais um gato na casa, o que 

dificultaria a separação dos tipos de alimentação. Corticoideterapia seria outra opção, mas seu 

uso pode levar a efeitos colaterais a longo prazo e, comparado aos corticoides, os 

bifosfonados são mais efetivos na diminuição da concentração de cálcio e com menor 

probabilidade de efeitos colaterais (PETERSON, 2013). Porém, bifosfonados não são isentos 

de efeitos colaterais. A literatura humana cita possibilidade de esofagite e estenose esofágica 

(ABRAHAM et al., 1999). Na literatura veterinária não foram relatados efeitos colaterais com 

o uso da medicação, mas a esofagite também é citada como uma possibilidade (WHITNEY et 

al., 2011). No caso descrito, a proprietária foi instruída a administrar cerca de 5 ml de água 

pura após cada administração do comprimido, conforme recomendado por PETERSON 

(2013), pra reduzir risco de danos à mucosa esofágica. No início do tratamento o animal não 

apresentou efeitos colaterais, porém, após algumas semanas a proprietária relatou êmese 

algumas horas após a medicação. Como não se tratava de regurgitação, esofagite e estenose 

esofágica eram pouco prováveis. Naquele momento não era possível afirmar se os quadros 

eméticos ocorriam como efeito colateral/intolerância ao alendronato ou se eram devido à 

própria hipercalcemia idiopática. A dose inicial do alendronato utilizada para o caso descrito 

foi de 10 mg/gato/VO a cada 7 dias, mas a dose foi aumentada para 15 mg/gato/VO a cada 7 

dias após verificar-se persistência de elevação de Cat e Cai. Os quadros eméticos ocorreram 
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após o aumento da dose. Mesmo após essa nova dosagem, Cat e Cai mantinham-se elevados. 

Seria possível continuar o incremento da dose de forma gradual até 30 mg/gato/VO a cada 7 

dias, segundo PETERSON (2013). Porém, devido aos quadros eméticos a proprietária optou 

por não continuar com a medicação e preferiu realizar tentativa de introdução de dieta, mesmo 

com outro contactante felino hígido na casa. Observou-se que os quadros eméticos cessaram 

após a suspensão do alendronato, o que aumenta a suspeita de possibilidade de efeito colateral 

ou intolerância gastrointestinal ao medicamento. 

Existe a possibilidade da dose de alendronato utilizada neste caso não ter sido 

suficiente para gerar redução dos valores de cálcio total e ionizado do animal, uma vez que a 

dose utilizada estava distante da dose máxima citada na literatura (PETERSON; 2013). 

Porém, observou-se que o valor de Cai teve redução considerável após utilização do 

alendronato, apesar de ainda não ter atingido o valor de normalidade. Talvez o animal pudesse 

ter atingido níveis normocalcêmicos com o incremento da dose. Existe também a 

possibilidade da medicação não ter sido absorvida de forma satisfatória, uma vez que a 

proprietária muitas vezes não tinha certeza se o animal estava sob o jejum recomendado.  

 

Considerações Finais 

A hipercalcemia idiopática é uma alteração cada vez mais frequente na medicina 

felina, e os médicos veterinários da área devem estar atentos ao seu diagnóstico. A detecção 

de hipercalcemia (Cat e Cai) em um animal com sintomas compatíveis deve ser um alerta para 

refinamento diagnóstico e instituição do tratamento. O uso de bifosfonados para tratamento de 

hipercalcemia idiopática pode levar a alguns efeitos colaterais, mas é considerado atualmente 

o tratamento de escolha. 
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