
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SARAH CARVALHO OLIVEIRA LIMA DÓRO 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO CLÍNICAS E HEMATOLÓGICAS EM CÃES PORTADORES DE 
ALTERAÇÕES MIOCLÔNICAS DECORRENTES DA CINOMOSE CANINA 

SUPLEMENTADOS COM VITAMINA D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jataí-GO 
2019 



 

 



SARAH CARVALHO OLIVEIRA LIMA DÓRO 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO CLÍNICA E HEMATOLÓGICA EM CÃES PORTADORES DE 
ALTERAÇÕES MIOCLÔNICAS DECORRENTES DE CINOMOSE CANINA 

SUPLEMENTADOS COM VITAMINA D 

 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Andreia Vitor Couto do Amaral 

Orientadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Biociência Animal da Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí, como pré-requisito para 
obtenção do grau de Mestre em Biociência 
Animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JATAÍ-GO 
2019 



 

 
 
 
 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 639.09

CARVALHO OLIVEIRA LIMA DÓRO, SARAH
      AVALIAÇÃO CLÍNICA E HEMATOLÓGICA EM CÃES PORTADORES
DE ALTERAÇÕES MIOCLÔNICAS DECORRENTES DE CINOMOSE
CANINA SUPLEMENTADOS COM VITAMINA D [manuscrito]  /
SARAH CARVALHO OLIVEIRA LIMA DÓRO. - 2019.
      XI, 18 f. 

      Orientador: Prof. ANDREIA  VITOR COUTO DO AMARAL.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Unidade
Acadêmica Especial de Biociência, Jataí, Programa de Pós-Graduação
em Biociência Animal, Jataí, 2019.
     
      Inclui siglas, tabelas, lista de figuras, lista de tabelas.

      1. 25-hidroxivitamina D. 2.  colecalciferol. 3. PTH. I. VITOR
COUTO DO AMARAL, ANDREIA , orient. II. Título.



 

 



VI 
 

 
 

RESUMO 

 
Em cães, a síntese de vitamina D na pele é considerada ineficiente, fazendo da suplementação 

dietética a principal fonte desta vitamina para esses animais. Em humanos, há valores 

estabelecidos para níveis de deficiência, insuficiência e suficiência de 25-hidroxivitamina D 

(25(OH)D), porém, em cães as concentrações séricas desses valores não são bem estabelecidas. 

O presente estudo teve como objetivos avaliar os níveis séricos de 25(OH)D em cães portadores 

de mioclonia como sequela da cinomose, avaliar a resposta aos níveis de vitamina D perante 

suplementação oral, avaliar os níveis de pTH, cálcio, fosforo, alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), hemograma, leucograma e realizar observações clínicas das 

mioclonias. Foram coletadas amostras de sangue venoso de nove cães portadores de mioclonias 

em decorrência da cinomose, entretanto sem quaisquer outras alterações clínica ou laboratorial, 

de raças variadas e mesma faixa etária (1-8 anos). Exames laboratoriais de triagem foram 

realizados para atestar a saúde dos animais em um período de 30 dias, onde as coletas foram 

divididas em três períodos dia 0, 15 e 30. Após o início do tratamento, os animais passaram por 

avaliações físicas e laboratoriais a cada 15 dias, durante 90 dias, completando um total de 120 

dias. A dose utilizada para suplementação oral de vitamina D3 foi de 1000 UI/kg administrada 

todos os dias uma vez ao dia durante todo o período experimental. Para a avaliação clínica 

foram avaliados os parâmetros de distribuição anatômica, ritmo e velocidade e distribuição no 

tempo. Os resultados laboratoriais foram submetidos a análise de variância e quando 

significativos (P<0,05) foram submetidos a análise de regressão, para análise dos resultados 

clínicos foi utilizada estatística descritiva. Houve diferença significativa nas concentrações 

sanguíneas de 25(OH)D, PTH, cálcio e fósforo. Mas não houve efeito significativo da vitamina 

D sob os demais parâmetros avaliados. Podemos concluir que a dose utilizada de vitamina D3, 

foi suficiente para aumentar os níveis séricos de 25(OH)D no sangue, a níveis de suficiência, 

tendo influência sob os níveis ne PTH, fosforo e cálcio, sem alterar os demais parâmetros 

hematológicos e clínicos avaliados. 

 
Palavras-chave: 25-hidroxivitamina D, colecalciferol, PTH 
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ABSTRACT 
 
 
 

In dogs, vitamin D testing is considered ineffective, making dietary supplementation as the 

main source of vitamin for these animals. In humans, there are values determined for levels of 

deficiency, low and sufficiency of 25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D), however, in dogs as 

concentrations and concentrations are not well established. Now, what he needs to do is follow 

the meanings of 25 (OH) D serum levels in myoclonus dogs as a sequela of distemper, evaluate 

the response to vitamin D levels in oral supplementation, assess pTH levels, calcium, 

phosphorus, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), blood count, 

leukogram and clinical observations of myoclonus. Blood series of nine new myoclonus canals 

were classified as a result of distemper, and the varied and partial series were from 7 to 8 years. 

Laboratory tests were performed to verify the animals' lives in a period of 30 days, where the 

samples were divided into three days of diameter 0, 15 and 30. 15 days, during 90 days, 

completing a total of 120 days. One dose used for oral vitamin D3 supplementation was 1000 

IU / kg administered on a daily basis once daily throughout the experimental period. For a 

clinical evaluation the parameters of anatomical distribution, rhythm and velocity and timeless 

distribution were evaluated. The laboratory results were submitted to an analysis of variance 

and when they were diagnosed (P <0.05), when they were submitted to regression analysis, to 

analyze the clinical results. 405H, PTH, calcium and phosphorus. But there was no significant 

effect of the disease. We conclude that a dose of vitamin D3 was sufficient to increase serum 

levels of PTH, phosphorus and calcium without any changes in the hematological parameters 

examined. 

 
 

Keywords: 25-hydroxyvitamin D, cholecalciferol, PTH 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A vitamina D, hoje definida como um importante hormônio, ficou conhecida por seu 

papel na fisiologia osteomineral, principalmente na regulação do cálcio e do fósforo, onde 

promove a absorção desses minerais através da mucosa intestinal (DAVIES et al., 2012). Na 

medicina, a busca pelos benefícios da vitamina D na saúde extra-esquelética tornou-se um 

tema frequente e em expansão, sendo estudados seus efeitos antineoplásicos e 

imunoduladores (WEIDNER; VERBRUGGHE 2017). 

Embora o desenvolvimento de pesquisas nessa área para a medicina veterinária só 

esteja começando, existe forte evidência que a vitamina D possui efeitos além do metabolismo 

osteomineral (LIPS, 2006), pois sabe-se que há interação de receptores de vitamina D em 

mais de quarenta tecidos, atuando em quase todos os sistemas do corpo (NORMAN, 2012). 

Em humanos, a exposição solar continua sendo a principal fonte de vitamina D, tanto 

para a maioria das crianças, quanto para adultos (LOOKER et al., 2011; HOLICK, 2016; 

HOLICK, 2017). Durante a exposição ao sol, o 7- desidrocolesterol, o precursor imediato na 

via biossintética do colesterol, absorve a radiação ultravioleta B (290–315 nm), resultando na 

quebra da ligação entre o carbono 9-carbono 10 para produzir a pré-vitamina D3. Uma vez 

formado, este esteroide instável sofre um rearranjo do seu sistema trieno para formar a 

vitamina D3 termodinamicamente estável. Uma vez formado, é conduzido ao fígado, onde é 

convertido em 25 hidroxivitamina D. Esse metabólito, então, vai para os rins, onde é convertido 

para a forma ativa, 1,25-di-hidroxivitamina D (HOLICK, 2007; WACKER; HOLICK, 2013). 

Em cães, entretanto, evidências sugerem que a produção de vitamina D na pele, 

mediada pela exposição ultravioleta, é essencialmente insignificante (GRIFFITHS; FAIRNEY, 

1988; HOW et al., 1994; LAWS et al., 2018). Foram encontradas altas quantidades de 

colesterol nos extratos lipídicos da pele do cão, mas nenhum produto intermediário da síntese 

do colesterol, como o precursor da vitamina D, o 7-desidrocolesterol (WHEATLEY; SHER, 

1961). A ausência de 7-dehidrocolesterol formou a base da hipótese de que os cães perderam 
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a capacidade de produzir vitamina D, tornando-se dependentes da ingestão dietética desta 

(WEIDNER; VERBRUGGHE 2017). 

Ainda não existe um consenso sobre as concentrações sanguíneas de vitamina D 

aceitáveis para cães, assim, os valores de referência ainda permanecem indefinidos. 

Entretanto, frequentemente, são encontradas citações para concentração sérica ideal de 25 

(OH) D em cães, como do Centro de Diagnóstico para População e Saúde Animal da 

Universidade do Estado de Michigan, que definiu o intervalo entre 43,6 -169,2 ng/ml 

(NACHREINER et al., 2014) e outros sugeriram o intervalo entre 100-120 ng/ml (SELTING et 

al., 2016; WEIDNER; VERBRUGGHE 2017). 

Seguindo as tendências da medicina, também há interesse nos efeitos 

extraesqueléticos da vitamina D e no papel da vitamina na saúde e na doença em cães de 

companhia, já que pesquisadores relataram associações entre baixas concentrações séricas 

de 25 (OH) D e tumor de mastocitoma caninos (WAKSHLAG et al., 2011), doença renal 

crônica (GERBE et al., 2003), insuficiência cardíaca congestiva (KRAUS et al., 2014) e doença 

inflamatória intestinal (GOW et al., 2011). 

Sendo assim, esses estudos munem uma base para a qual a suplementação de 

vitamina D tem o potencial de melhorar o estado de saúde, diminuir o risco de doença e ser 

usada como terapia adjunta em muitas doenças de cães. 

A infecção pelo vírus da cinomose canina pode causar desmielinização em diferentes 

regiões do SNC (ORSINI & BONDAN, 2008), correspondente ao processo de remoção de 

bainhas de mielina previamente formadas (SANTOS, 2016). As lesões desmielinizantes são 

responsáveis por sequelas permanentes, dentre as quais, incluem-se a mioclonia e a 

diminuição da qualidade de vida dos cães acometidos. Sendo assim, pesquisadores investem 

em terapias alternativas, com o propósito de otimizar o reparo dessas lesões no SNC. 

Um tratamento possível para tais lesões seria o uso da vitamina D. Estudos com o 

fármaco relatam a melhora de lesões neurológicas em doenças autoimunes, podendo ser de 

grande valia para o tratamento da desmielinização causada pelo vírus da cinomose na fase 

neurológica (EMBRY; SNOWDON; VIETH, 2000; MARQUES et al., 2000). 

Segundo Zhang e Ko (2009), a Colecalciferol estimula as neutrofinas, responsáveis pela 

regulação do crescimento axonal, a mielinização e regula a morte neural. Através disso, os 

fatores neurotróficos de desenvolvimento e regeneração do sistema nervoso apresentam um 

papel importante em situações patológicas (NUNES,2016). 

A hipótese do trabalho constitui que a suplementação diária com uma dose 1000UI/Kg 

de vitamina D3 (Colecalciferol) poderia diminuir a mioclonia decorrente da cinonose em cães, 
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avaliando o aumento efetivo nos níveis de vitamina D, levando em consideração os níveis de 

PTH, cálcio total, fósforo, fosfatase alcalina (FA), alanina aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST), creatinina, ureia, hemograma, leucograma e a avaliação clínica. 

Portanto, os objetivos do presente estudo foram identificar os níveis de 25(OH)D em cães 

portadores de mioclonias provenientes da cinomose canina e avaliar a resposta aos níveis 

perante a suplementação oral. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 

A aprovação ética para o estudo foi obtida da Comissão de Ética no Uso de 

Animais/CEUA-Jataí, (protocolo 022/2017). 

Nove cães adultos, machos ou fêmeas, portadores de mioclonia em decorrência da 

cinomose canina, alimentando-se normalmente de ração balanceada comercial, examinados 

na Clínica São Francisco Vet Center em Rio Verde - GO, foram selecionados para inclusão 

no estudo. O consentimento informativo para o uso dos animais e amostras de sangue clínico 

para fins de pesquisa foi obtido na admissão para cada cão selecionado. Para a seleção, 

foram excluídos pacientes com histórico de suplementação farmacológica de vitamina D ou 

cálcio nos últimos seis meses, pacientes em gestação, amamentando, recebendo 

medicamentos que afetam o metabolismo da vitamina D, ou que tivessem um diagnóstico de 

doença que alterasse o metabolismo do cálcio ou da vitamina D, tais como doenças ósseas, 

da paratireoide, renais e hepáticas. Assim, apresentando hemograma, ALT, AST, creatinina, 

úreia, fósforo e cálcio dentro dos parâmetros de normalidade. 

A idade, o sexo, a raça e o peso corporal foram registrados para cada cão. As amostras 

sanguíneas foram extraídas da veia jugular após antissepsia, em um período de 0 a 120 dias 

com intervalo de 15 dias entre cada coleta, totalizando nove amostragens, as análises 

realizadas do dia 0, 15 e 30 dias foram para estabelecer a saúde dos animais. As seguintes 

informações clínicas foram mensuradas para cada paciente: paratormônio, 25-hidroxivitamina 

D, hemácias, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, proteínas plasmáticas, 

plaquetas, leucócitos totais, metamielócitos, bastonetes, segmentados, eosinófilos, basófilos, 

linfócitos, monócitos, ALT, creatinina, ureia, AST, fósforo e cálcio. 

Para mensuração de paratormônio e 25- difroxivitamina D foram coletados 2 ml de 

sangue em tubo para soro com ativador de coágulo, seguindo o método automatizado modular 

Cobas 6000 (Roche). As variáveis hematológicas foram medidas em um Sistema 

Automatizado SDH-3 VET. Os parâmetros bioquímicos (ALT, AST, creatinina, úreia, fósforo e 
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cálcio) foram coletados em tubos com soro ativador de coágulos e medidos em um analisador 

bioquímico semi-automático Spectrum – Celer. 

As mioclonias foram classificadas e mensuradas, para cada animal, de acordo com sua 

distribuição anatômica, frequência e intensidade de ritmo. Conforme a distribuição, foram 

definidas como focais (1), segmentares (2) ou abalos mioclóicos (3). De acordo com a 

frequência das contrações, elas foram classificadas em intermitentes (1), permanentes 

agrupadas(2) ou permanentes continuas (3), de acordo com o ritmo ou velocidade em lentas 

(0,05-1 c/seg) (1) ou rápidas (2- 8 contrações/seg) (2), arrítmicas (3) ou oscilatórias (4) 

(ALMEIDA, 1995). As avaliações de todos os animais foram realizadas por um mesmo 

indivíduo, em um período de 0 a 120 dias, com intervalo de 15 dias entre cada avaliação, 

totalizando nove amostragens. 

A manipulação da vitamina D (colicalciferol) foi feita em meio oleoso no Laboratório de 

Manipulação Artesanal em Rio Verde - GO, determinando 1000 UI/gota em um total de 30 ml 

por frasco. A dose estabelecida por animal foi de 1 gota/kg por dia, a partir do 31o dia até o 

120o dia do experimento. 

Para análise estatística foram utilizados os softwares: Sisvar para obtenção da análise 

de variância (ANOVA) e o Sigmaplot para os gráficos da regressão. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Nove cães cumpriram os critérios para inclusão, mas apenas cinco foram selecionados 

para analise estatística pela homogeneidade com base no desvio padrão de cada um. 

De acordo com o Teste F, foi possível verificar que a vitamina D3 não inferiu nas 

variáveis hemácias, FA, hemoglobina, AST, ALT, ureia, creatinina e hematócrito. 

No entanto, notou-se diferença, na suplementação de vitamina D3, nos valores 

encontrados de vitamina D, cálcio, fosforo e paratormônio. 

Foi observado que os resultados da concentração sérica de 25(OH) D  nos dias 15,  

60 e 75 de tratamento, pela regressão quadrática, estavam mais próximos da média geral do 

grupo. Assim, foi possível inferir que todos os cães apresentaram resposta semelhante ao 

tratamento instituído, quanto à observação desta variável. Pôde-se verificar que as 

concentrações médias de 25 (OH) D obtidas nos dias 0, 15 e 30 ficaram entre 20 e 40 ng/ml. 

Nos dias 60, 75 e 105 os valores ficaram próximos de 80 a 100 ng/ml. No dia 90 as 
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concentrações médias de 25(OH) D ficaram entre 140 e 160 ng/ml e 120 dias entre 100 e 120 

ng/ml (Figura 1). 

O aumento da concentração sérica de 25(OH) D observado a partir da administração 

oral da vitamina D ocorreu a partir do 45º até 120º dias, esse resultado indica que a dose 

utilizada foi suficiente para aumentar à níveis significativos a concentração sérica dessa 

variável em cães. Estes resultados estão de acordo com Young e Backus (2017), que 

utilizando uma dose de vitamina D3 de 2,3g/kg de peso, observaram na segunda semana de 

suplementação um aumento significativo nos níveis séricos de 25(OH) D, atingindo uma 

concentração média de vitamina D de 112 ng/ml. 

Figura 1 – Análise dos níveis de concentração de vitamina D(ng/ml) obtidos em relação ao 
tempo em cães suplementados com vitamina D3 

 
 
 

 
Y- variável avaliada 

 
Ng/ml – nanograma/ por mililitro 

 
 
 

A única pesquisa que abordou a concentração em cães, utilizando o ensaio de 

quimioluminescência para a mensuração da 25(OH)D sérica, sugeriu como suficiência níveis 

de 25(OH)D >100ng/ml, insuficiência entre 25 e 100ng/ml e a deficiência em concentrações 

<25ng/ml (SELTING et al., 2016). Considerando tal classificação podemos observar que no 
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período de 0 a 30 dias, onde os animais não estavam sendo suplementados, ambos se 

encontravam com níveis séricos de 25(OH)D considerados insuficientes. Já aos 90 e 120 dias, 

foram verificadas concentrações séricas de 25 (OH) D com adequado nível de suficiência. 

Tais resultado implica que mais pesquisas devem ser realizadas para estabelecer parâmetros 

hematológicos de suficiência, deficiência e insuficiência em cães e estabelecer uma dose de 

vitamina D segura para suplementação diária, na saúde e na doença. 

As concentrações séricas de 25(OH) D, encontradas antes do inicio da suplementação 

condizem com os achados de Young e Backus (2016), onde 71,7% dos cães avaliados 

aparentemente saudáveis tinham concentração séricas de 25 (OH) D abaixo de 100ng/ml e 

consistente com os achados de Sharp et al., (2015), que coletando amostras de 320 cães 

observaram que muitos cães aparentemente saudáveis são insuficientes em vitamina D e 

alguns são ainda deficientes. 

A razão para a 25(OH) D encontra-se abaixo dos níveis considerados ideais para a 

espécie ainda não está definida, mas pode estar ligada a deficiência na síntese de vitamina 

D pela exposição solar, pela deficiência da mesma na dieta e pelo fato dos mesmos não serem 

suplementados. 

Embora os resultados iniciais terem sidos condizentes, após o início do tratamento 

observou-se resultados diferentes quando comparados com Yaung e Backus (2016), que 

utilizando uma dose de 2,3 g/kg de vitamina D3 não verificaram aumento dos níveis de 

concentração considerados como suficiência relatada. Deve-se ressaltar que os métodos e 

testes de mensuração da concentração sérica de 25(OH)D não são padronizados, o que pode 

resultar em interpretação diversas de resultados. 

Com relação ao paratormônio, foi observado os resultados mais consistentes na 

aplicação da regressão quadrática (Y=7,28-0,147X+0,001x2; r2=0,9787*), onde a maior parte 

dos valores permaneceram próximos a média geral do grupo (Figura 2).Podendo observar 

que, os cães responderam de maneira semelhante ao tratamento proposto. 
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Figura 2 – Gráfico da analise de PTH (ng/ml) em concentração e tempo (dias), avaliando sua 

concentração no período de administração de vitamina D em cães portadores da mioclonia 

provenientes da cinomose canina 
 

 
Y- variável avaliada 

 
Ng/ml – nanograma/ por mililitro 

 
 
 

Pôde- se verificar que os níveis séricos de PTH diminuíram com o aumento das 

concentrações de 25(OH) D. Observando os gráficos a partir do 45o dia, quando houve um 

inicio do aumento da concentração de 25(OH) D sanguínea os níveis de PTH começaram a 

declinar e se mantiveram dentro da média entre 0-2ng/mL e não pareceu se estabilizar, 

mostrando um aumento no 120o dia (2-4ng/mL). Os mesmos resultados foram obtidos por 

Selting et al., (2016), onde o PTH continuou a diminuir com o aumento das concentrações de 

25(OH) D. 

Nos casos de deficiência de vitamina D, existe um aumento compensatório na secreção 

de PTH, que irá estimular os rins a produzir a 1,25OH2D3 (MARQUES et al.,2010). Em 

contrapartida, com o aumento da concentração de vitamina D os níveis de PTH diminuem, 

respondendo assim os resultados obtidos através da análise de PTH. 
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Na analise do cálcio foi possível observar, por meio da regressão quadrática, que as 

médias dos dias 0, 15, 30, 45 e 60, permaneceram mais próximas a média geral (Figura 3). 

Figura 3 – Análise dos resultados da concentração de cálcio (mg/dL) em relação ao tempo 

(dias), avaliando seus níveis séricos no período de 120 dias em cães com mioclonia. 
 

 
Y- variável avaliada 

 
Mg/dL – miligramas por delilitro 

 
 
 

Foi verificado também que os níveis séricos de cálcio aumentaram no decorrer do 

tratamento. Tal resultado é explicado pelo PTH, juntamente com a vitamina D ativada, 

estimular a reabsorção óssea pelos osteoclastos, aumentando dessa forma, as concentrações 

séricas de cálcio (BARRAL et al., 2007). Nos rins a vitamina D, atua nos túbulos distais 

promovendo a reabsorção do cálcio e no intestino age sobre as células endoteliais do 

intestino, estimulando a absorção ativa de cálcio no duodeno e absorção passiva no jejuno 

(CASTRO, 2011), o que poderia explicar o aumento dos níveis de cálcio sérico observados 

neste estudo. 

Entre os dias 0 a 90, as médias de concentração sérica de cálcio total permaneceram 

entre 4,0-6,0 mg/dL, tendo um aumento com 105 dias (8,0-10,0mg/dL). Segundo Schenck 

(2008), os valores de referência para cães, de cálcio total é de 9,0-11,5mg/dL e cálcio ionizável 
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de 5.0-6.0 mg/dL. Desta forma, pode-se concluir que a média obtida no dia 105 foi a mais 

próxima dos níveis ideais de cálcio total. 

Com relação aos níveis séricos de fosforo encontrados neste estudo, com aplicação de 

regressão linear simples, observou-se que ambas as médias não se aproximaram da média 

geral. Ao analisar o gráfico da concentração de fósforo em relação ao tempo, pode-se concluir 

que seus níveis séricos aumentaram de forma linear com a suplementação da vitamina D 

(Figura 4). Esse aumento linear é explicado pela maior absorção deste íon a nível intestinal, 

estimulado pelo calcitriol (ABRITA,2015). 

Figura 4 – Análise dos níveis de concentração de fósforo (mg/dL) em relação ao tempo 

(dias) em cães portadores da mioclonia provenientes da cinomose. 
 

 
Y- variável avaliada 

 
Mg/dL – miligramas por delilitro 

 
 
 

O papel da vitamina D na manutenção do equilíbrio entre o cálcio e o fósforo já estão 

bem estabelecidos. No presente estudo observou-se que a 25(OH) D teve influência sob a 

concentração sérica de cálcio e fósforo. Em contrapartida, há estudos que não obtiveram as 

mesmas observações. Fonseca (2017), por exemplo, não observou a correlação direta entre 

as concentrações séricas de cálcio total e fósforo e os níveis de 25(OH)D. Resultado 
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semelhantes também foram observados por Selting et al., (2016), onde não verificaram 

correlação. 

Ao observar os resultados obtidos na análise clínica foi possível verificar que, 

independente do tempo de uso da vitamina D3, os animais avaliados visualmente perante a 

distribuição anatômica obtiveram média, mediana e moda 2 apresentaram em sua maioria 

mioclonias segmentares, ou seja, os abalos mioclonicos afetaram dois ou mais grupos 

musculares num determinado segmento corporal (Tabela 1). 

Tabela 1 – Estatística descritiva utilizando os dados dos cinco animais avaliados sobre 

a distribuição anatômica (DA), velocidade e ritmo (VR) e distribuição no tempo (DT) para os 

cães avaliados com mioclonica no período de 0 a 120 dias, antes e após a suplementação 

com vitamina D. 

 
Média Mediana Moda Desvio padrão 

Variância da 
amostra 

 

DA 2 2 2 0,639602149 0,409090909 

RV 1,4 1 1 0,495433694 0,245454545 

DT 3 3 3 0 0 

 
 
 
 

Analisando os resultados de ritmo e velocidade, pode-se observar que 60% dos animais 

avaliados apresentavam mioclonias rítmicas lentas de 0,5 a 1 contrações/segundo durante 

todo o período experimetal (Tabela 2). As mioclonias rítmicas são consideradas com um ritmo 

próprio, regular e uniforme. 
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Tabela 2 – Resultados obtidos do ritmo e velocidade das mioclonias dos animais 

selecionados para análise antes e após a suplementação diária de vitamina D realizada por 

90 dias. Apresentando os períodos avaliados em dias dos resultados obtidos em cada 

avaliação. 

ANIMAIS 
 

DIA 1 2 3 4 5 
0 1 1 2 1 2 

15 1 1 2 1 2 
30 1 1 2 1 2 
45 1 1 2 1 2 
60 1 1 2 1 2 
75 1 1 2 1 2 
90 1 1 2 1 2 

105 1 1 2 1 2 
120 1 1 2 1 2 

1- Mioclonias rítmicas lentas (0,5 a 1 c/seg) 

2- Mioclonias rítmicas rápidas (2 a 8 c/seg) 
 
 

Para distribuição no tempo, a média, mediana e moda apresentaram valor 3, podendo 

observar que os animais avaliados visualmente foram classificados com abalos mioclônicos 

permanentes contínuos, onde os abalos acontecem de forma continua, periodicamente e por 

períodos prolongados. Quanto a avaliação da distribuição anatômica, no ritmo e velocidade e 

distribuição no tempo das mioclonias, não foram observadas diferenças entre os períodos 

experimentais para cada animal avaliado (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Resultados obtidos através da avaliação clínica dos cinco cães avaliados 

durante o período de 120 dias, considerando as concentrações de vitamina D e os resultados 

na análise clínica antes e após a suplementação oral com vitamina D. 

ANIMAL DIA VITAMINA D (ng/ml) DA RV DT 
 

1 0 55,6 3 1 3 

1 15 41,62 3 1 3 

1 30 40,87 3 1 3 

1 45 68,81 3 1 3 

1 60 78,96 3 1 3 

1 75 100 3 1 3 

1 90 90,08 3 1 3 

1 105 86,58 3 1 3 

1 120 104,89 3 1 3 

2 0 48,4 2 1 3 

2 15 49,3 2 1 3 

2 30 49,1 2 1 3 

2 45 51,92 2 1 3 

2 60 70,78 2 1 3 

2 75 79,1 2 1 3 

2 90 92,52 2 1 3 

2 105 83,02 2 1 3 

2 120 126,3 2 1 3 

3 0 30,2 1 2 3 

3 15 30,1 1 2 3 

3 30 30,1 1 2 3 

3 45 59,15 1 2 3 

3 60 85,81 1 2 3 

3 75 91,93 1 2 3 

3 90 88,6 1 2 3 

3 105 77,15 1 2 3 

3 120 83,16 1 2 3 

4 0 22,8 2 1 3 

4 15 23,5 2 1 3 

4 30 23,8 2 1 3 
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4 45 47 2 1 3 

4 60 84,92 2 1 3 

4 75 87,24 2 1 3 

4 90 80,3 2 1 3 

4 105 80,16 2 1 3 

4 120 75,39 2 1 3 

5 0 28,8 2 2 3 

5 15 28,6 2 2 3 

5 30 29 2 2 3 

5 45 50,06 2 2 3 

5 60 74,42 2 2 3 

5 75 81,16 2 2 3 

5 90 82,69 2 2 3 

5 105 57,59 2 2 3 

5 120 62,87 2 2 3 

DA- Distribuição anatômica DT- Distribuição no tempo 
 

VR- Velocidade e ritmo 
 

Os resultados obtidos perante as avaliações clínicas, mostraram que não houve 

influência da vitamina D3 sob os parâmetros avaliados de ritmo e velocidade e distribuição no 

tempo, ou seja, os animais não apresentaram melhora visual significativa ao tratamento 

proposto. Acredita-se que tal resultado tenha sido influenciado pelo período experimental, pois 

os animais só apresentaram níveis de suficiência a partir da avaliação de 90 dias. Podemos 

sugerir que o tempo para os níveis de vitamina D3 apresentarem concentrações suficientes 

para o tratamento das lesões mioclonicas não foi suficiente. 

Sugere-se para o futuro, estudos com maior tempo de tratamento com a vitamina D, 

utilizando diferentes doses, com métodos de avaliação da mielinização neuronal, tal como 

ressonância magnética e avaliação dos níveis de concentração de vitamina D na dieta. 
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4. CONCLUSÕES 
 
 

Cães não suplementados, não possuem níveis de suficiência de vitamina D, sendo 

dependentes de suplementação oral, devido a ausência de 7 – dihidrocolesterol na cadeia de 

metabolização da vitamina D. A dose utilizada no trabalho de 1000 UI/kg para suplementação 

oral, teve potencial de aumentar a níveis considerado de suficiência para cães, tendo 

influência em níveis séricos de PTH, fósforo e cálcio, sem alterar hemácias, FA, hemoglobina, 

AST, ALT, ureia, creatinina, hematócrito e nos parâmetros clínicos avaliados. Pode-se concluir 

também que a dose utilizada não exerceu efeito tóxico para os cães suplementados, sendo 

considerada uma dose segura para utilização em cães. 
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