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INTRODUÇÃO 

A leishmaniose visceral é causada pelo protozoário Leishmania chagasi. Como resposta 

imunológica humoral do hospedeiro, ocorre a proliferação dos linfócitos B e consequente 

produção de grande quantidade de anticorpos que podem ser maléficos pela formação de 

imunocomplexos que se depositam em vasos e órgãos. O envolvimento renal é comum, com 

lesões imunomediadas que podem resultar em insuficiência do órgão. Em virtude de uma 

Doença Renal Crônica (DRC) tem-se redução da taxa de filtração glomerular, redução na 

produção do calcitriol, e aumento sérico de fósforo o qual está envolvido no desencadeamento 

do hiperparatireoidismo secundário (DALLALIBERA, 2016). A elevação do fósforo sérico 

afeta a produção da vitamina D, cuja queda estimula a paratireoide a produzir paratormônio 

(PTH) ocasionando falhas na absorção intestinal de cálcio, levando a hipocalcemia (NICHOLS, 

2001). Como consequência, podemos ter a osteodistrofia fibrosa ou “mandíbula de borracha” 

com manifestação clínica, na qual o osso se torna macio e flexível (TILLEY e SMITH, 2008).  

A osteodistrofia é um distúrbio osteopênico com proliferação do tecido conjuntivo fibroso, mais 

evidente nos ossos mandibulares e maxilares, que acomete frequentemente animais jovens e é 

menos frequente em animais idosos. (FREITAS, 2017). O presente relato objetiva descrever o 

caso de uma cadela de vinte e um anos, maltês, positiva para leishmaniose, com 

hiperparatireoidismo secundário a doença renal crônica que evoluiu para uma osteodistrofia 

fibrosa mandibular associado a lise óssea.  

 

RELATO DE CASO  

Em 2019, foi atendida na Clínica Veterinária da PUC Minas, unidade Praça da Liberdade, uma 

cadela resgatada da raça maltês, 21 anos, 2,9 Kg, castrada, positiva para leishmaniose, que 

secundariamente a uma DRC apresentou quadro sugestivo de lise óssea associado a 

osteodistrofia fibrosa mandibular, mas clinicamente estável. Ao exame clínico, foi constatado 

que o paciente se encontrava em score 3 de condição corpórea (Ref.: 1/9), mucosas 

normocoradas, normohidratada, linfonodos mandibulares reativos, ausência de desconforto à 

palpação abdominal, ausculta cardíaca relevando sopro sistólico em foco mitral e tricúspide e 

halitose urêmica. Além disso, a cadela apresentava doença periodontal grave, perda de tecido 

periodontal, frouxidão dos dentes e dificuldade em se alimentar (Figuras 01 e 02). 

 

Figura 01: Alteração de posicionamento dentário devido à fixação prejudicada  
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Figura 02: Doença periodontal evidente e ausência de parte da arcada dentária.

Nos exames complementares realizados foram evidenciados: anemia normocítica 

normocrômica, hiperglobulinemia, hipoalbuminemia, razão albumina/globulima diminuída, 

valores de ureia de 239mg/dl, creatinina 2,4mg/dl e fósforo 9,29mg/dl. O animal apresentava 

pressão arterial sistólica de 210mmHg, e Insuficiência Renal Crônica (IRC) estadiada em grau 

3 de acordo com o sistema de estadiamento da doença renal crônica desenvolvido pela 

International Renal Interest Society (IRIS). 

O animal passou por intervenções terapêuticas para estabilização do quadro e foi encaminhada 

para realização de exodontia dos dentes remanescentes, com objetivo de evitar fraturas durante 

a alimentação e reduzir a dor do animal. Além da melhora na qualidade de vida, a realização da 

cirurgia objetivou diminuir a contaminação bacteriana local e sistêmica que agravava o quadro 

geral da paciente. 

Nos exames radiográficos pré-cirúrgicos, não foram verificadas fraturas, porém observou-se 

alteração na trabulação óssea na área de rafia da mandíbula do lado esquerdo e parte do direito, 

ramo mandibular com perda moderada de densidade óssea difusa, milimétricas áreas 

radiotransparentes associada a perda dentária – dentes flutuantes - e aspecto radiográfico 

“fibroso” sobre área mandibular (Figuras 03 e 04) 

.  

 

Figura 03: Área lise óssea na mandíbula, indicada pela 

seta vermelha. Área sugestiva de osteodistrofia indicada 

pela seta azul.  

 

Figura 04: Perda óssea indicada pela seta e exposição da 

furca e raiz dentária. 

O animal teve recuperação rápida pós-cirúrgica (Figura 06) e no mesmo dia alimentou-se de 

ração seca sem dificuldades ou dor aparente. Além disso, o animal apresentou melhora 

significativa em seu quadro geral, com diminuição dos valores de uréia e creatinina, manteve 

razão albumina/globulina diminuída, melhora de apetite e do quadro de anemia. 



 

Figura 05: Dentes removidos na exodontia com 

significativa doença periodontal 

 

Figura 06: Paciente no pós-cirúrgico. 

No entanto, devido a seriedade de suas enfermidades, a paciente teve agravamento da azotemia 

progredindo para o estágio 4 no estadiamento da DRC. O animal evoluiu para quadro 

neurológico como consequência de toxemia sistêmica por ureia, inclusive com perda do reflexo 

de deglutição, o que levou o tutor a optar pela eutanásia. A necropsia não foi autorizada. As 

concentrações séricas de PTH de forma seriada não foram mensuradas impossibilitando o 

diagnóstico preciso do hiperparatireoidismo secundário renal (HSR). 

 

DISCUSSÃO 

A leishmaniose visceral é uma doença grave com evolução crônica e alto acometimento 

sistêmico. Animais positivos devem ser constantemente monitorados pois a formação de 

imunocomplexos pode comprometer a capacidade funcional de vários órgãos, como os rins, 

ocasionando desregulação do hormônio PTH. A constante secreção do PTH presente nos 

quadros de IRC pode levar a hiperplasia da glândula paratireóide (Lazaretti et al., 2006).  

Em resposta ao excesso de PTH inicia-se a reabsorção óssea (Finco, 1995; Polzin et al., 1997; 

Grauer, 2006) e, ao mesmo tempo aumento da concentração do fator de crescimento 

fibroblástico 23 (FGF 23). Este por sua vez, aumenta a excreção renal de fósforo e suprime a 

síntese de calcitriol pela diminuição de atividade enzimática no rim. O resultado final, em 

função da incapacidade renal de responder apropriadamente, é o desenvolvimento de 

osteodistrofia fibrosa, além dos outros problemas associados ao excesso de PTH (Jonhson et 

al., 1997; Grauer, 2006; Polzin, 2011b). É importante salientar que a osteodistrofia fibrosa não 

é uma manifestação comum do HSR em pacientes idosos (Alves et al., 2014), sendo a sua 

ocorrência mais relatada na literatura, em animais jovens em fase de crescimento ósseo 

(Rusenov, 2010). No entanto, é esperada a sua ocorrência uma vez que na doença renal crônica 

a lesão renal estrutural e/ou funcional são irreversíveis e progressivas (Jacob et al., 2005; 

Bartges, 2012; Chew et al., 2012).  

A osteodistrofia fibrosa deve ser alvo de investigação por meio do exame radiográfico, 

principalmente diante de valores anormais nos níveis séricos de PTH e calcitriol, como forma 

de melhor compreensão da evolução do HSR (FREITAS, 2017). Por se tratar de um distúrbio 

complexo, o tratamento deve ser ajustado para cada paciente (Carvalho et al., 2012), e envolve 

o controle do fósforo sérico por meio da dieta e de quelantes, além da possível suplementação 

de Vitamina D (Parker et al., 2015). O prognóstico clínico pode variar de reservado a ruim 



(Tilley & Smith Junior, 2008; Stillion & Ritt, 2009) e geralmente culmina com a eutanásia do 

paciente (Vanbrugghe et al., 2011). 

A paciente possuía doença periodontal grave, que é o termo utilizado para descrever lesões 

inflamatórias que acometem o periodonto, decorrentes de acúmulo de placa bacteriana. A placa 

bacteriana se não removida, mineraliza-se formando o cálculo dentário (odontólito) que se 

adere aos dentes, predispondo à progressão da doença por facilitar a aderência de sujidades e 

microrganismos (SAN ROMÁN, 1999). Devido à rica vascularização do periodonto, bactérias 

e seus metabólitos podem adentrar os vasos linfáticos e sanguíneos (bacteremia) (GIOSO, 2003; 

SANTOS et al. 2012) e a resposta imunológica sistêmica secundária predispor a produção de 

imunocomplexos na corrente sanguínea. Estes, podem se aderir às paredes dos endotélios 

causando inflamação local e lise endotelial, gerando insuficiência dos rins, fígado, articulações 

e coração, especialmente em idosos (ALMEIDA et al. 2017; FRANÇA et al. 2017; KANG et 

al. 2017).  

A literatura científica aponta a importância local e sistêmica do tratamento periodontal 

(DOMINGUES et al. 1999; SAN ROMÁN, 1999; GIOSO, 2003; ROZA, 2004), mas os tutores 

precisam ser orientados que mesmo após esta terapêutica é necessário a manutenção da saúde 

oral com escovações regulares e mudanças nos hábitos alimentares do pet para que a placa 

bacteriana não se reinstale. A prevenção é primordial para diminuir a alta incidência da doença 

periodontal e, consequentemente, minimizar as implicações locais e sistêmicas desencadeadas 

pela afecção (MERIN, 2006). 

 

CONCLUSÃO 

O HSR é uma alteração sistêmica grave que, por envolver mudanças nos níveis circulantes de 

cálcio, paratormônio (PTH), fósforo e calcitriol, pode resultar em uma osteodistrofia fibrosa 

mandibular. Logo o animal deve ser constantemente monitorado para melhor compreensão da 

evolução do caso.  

Além disso, no caso da paciente deste estudo, a falta de profilaxia dentária ao longo de sua vida 

evoluiu para um caso grave de doença periodontal que agravou suas afecções sistêmicas, em 

especial a DRC, e resultou na necessidade da exodontia de todos os seus dentes remanescentes. 

Caso as medidas adequadas de prevenção tivessem sido realizadas, o prognóstico geral seria 

alterado positivamente. 
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