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RESUMO  

Introdução: A hipocalcemia puerperal é uma alteração metabólica que ocorre no 

período do parto ou pós-parto em fêmeas domésticas, sendo resultado da diminuição da 

concentração plasmática de cálcio, devido às exigências do processo de calcificação do 

esqueleto fetal e da lactação. Afeta principalmente vacas e cadelas. Cadelas de raças 

pequenas são mais acometidas. A sintomatologia inclui nervosismo, alterações 

comportamentais, contrações musculares locais (principalmente orelha e músculos faciais), 

andar rígido e convulsões. A intermação ou heat stroke, é uma grave elevação na temperatura 

corpórea (40,5 a 43ºC), quando os animais são confinados (em dias quentes) em locais 

fechados como automóveis, quartos fechados, ou ainda quando há exposição por muito 

tempo ao sol quente, resultando na incapacidade do centro termorregulador. Pacientes com 

tal alteração manifestam respiração ofegante, hipertermia, hipersalivação, ataxia, convulsões, 

alteração do nível ou perda da consciência, hematúria, cianose, epistaxe, vocalização, entre 

outras alterações. Objetivo: Objetivou-se relatar um caso de hipocalcemia puerperal 

concomitante com intermação em uma cadela.  Relato do Caso: Foi atendida na Clínica 

Veterinária Saúde animal, Novo Gama-GO, uma cadela da raça Shih Tzu, de três anos de 

idade, e em fase de amamentação. Observou-se taquipnéia, decúbito lateral, membros em 

extensão e enrijecidos, contrações musculares tônicas intermitentes, principalmente nos 

músculos da cabeça. Verificou-se frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto; 

frequência respiratória de 40 movimentos por minuto; temperatura retal 40,8 oC; mucosas 

congestas. A terapia instituída foi: solução fisiológica (NaCl 0,9%) por via endovenosa (EV), 

gluconato de cálcio 50 mg/kg EV lentamente; diazepam 1 mg/kg EV; aminofilina 8 mg/kg EV; 

dexametasona 1 mg/kg EV; dipirona sódica 25 mg/kg EV. A temperatura retal foi aferida aos 
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25 minutos após a administração da dipirona, porém não houve diminuição da mesma. Como 

terapia complementar, lançou-se mão da utilização de toalha umedecida com água fria, sendo 

envolvida no tronco do animal e na parte ventral do pescoço. Após 15 minutos, a temperatura 

diminuiu para 39,5 e, após mais 20 minutos diminuiu para os padrões da normalidade (38,5). 

Foi coletado sangue para realização de hemograma completo, dosagem sérica de cálcio, 

alanina aminotransferase, ureia e creatinina. Resultados e Discussão: A concentração de 

cálcio foi de 4,2 mg/dL (valor de referência 9,0 a 11,3 mg/dL). Nos demais exames não houve 

alterações relevantes. Hipocalcemia pode ocorrer em pacientes com concentração de cálcio 

total sérico inferior a 7 mg/dL. No presente relato, a paciente manifestou a sintomatologia 

numa fase avançada de hipocalcemia. A crise de intermação dessa paciente foi reconhecida 

quando verificou-se que não houve diminuição da temperatura, após a administração da 

dipirona. Antipiréticos não são efetivos em pacientes com heat stroke. Esta enfermidade pode 

provocar insuficiência renal aguda, hepatopatia, coagulação intravascular disseminada-CID, 

hemorragia, alterações neurológicas, convulsões, coma e estupor. Nos pacientes em que a 

hipertermia seja controlada imediatamente, a lesão térmica sistêmica pode ser mínima e, as 

chances de recuperação são razoáveis. A paciente em questão, não apresentou 

complicações, uma vez que a terapêutica foi instituída imediatamente ao reconhecimento da 

crise de hipertermia.  Conclusão: A hipocalcemia puerperal é uma doença de diagnóstico e 

tratamento relativamente simples e prognóstico favorável. Por outro lado, a intermação, trata-

se de uma emergência, onde o tratamento deve ser iniciado de forma rápida e intensiva. O 

prognóstico depende do intervalo de tempo entre o início do quadro clínico até o tratamento. 
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