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RESUMO 

 
Diabetes mellitus é uma doença crônica sistêmica, diagnosticada também por uma desordem que 
acomete as células beta do pâncreas levando a uma deficiência relativa ou absoluta de insulina. A 
diabetes pode ser classificadas em dois tipos: diabetes mellitus insulino-dependente ou tipo I (sendo 
mais comum em cães), diabetes mellitus não-insulino dependente ou tipo ll (mais comum em gatos). 
A maior incidência ocorrem em femêas com mais de sete anos de idade, é considerada uma doença 
multifatorial, aonde diversos fatores podem predispor ao seu desenvolvimento. Os principais sinais 
clínicos são: poliúria, polidpsia, polifagia e perda de peso, além destes sinais clínicos, outros sinais 
podem ser diagnosticados, dependendo da evolução e gravidade da doença, como no caso da 
cetoacidose diabética. É essencial um diagnóstico completo, incluindo exames laboratoriais e 
verificação de fatores de risco e doenças concomitantes. O tratamento consiste em administração de 
insulina, dieta adequada e monitoração doméstica, são fatores que garantem um bom prognóstico 
aos pacientes diabéticos. 
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ABSTRACT 

 
Diabetes mellitus is a chronic systemic disease, also diagnosed with a disorder that affects the beta 

cells of the pancreas leading to a relative or absolute insulin deficiency. Diabetes can be classified into 

two types: insulin-dependent diabetes mellitus or type I (being more common in dogs), diabetes 

mellitus, non-insulin dependent or type II (most common in cats). The highest incidence occurs in 

females over the age of seven, it is considered a multifactorial disease, where several factors may 

predispose to its development. The main clinical signs are polyuria, polydipsia, polyphagia and weight 

loss, clinical signs besides these, other signals can be diagnosed, depending on the development and 

severity of disease, as in the case of diabetic ketoacidosis. A full diagnosis, including laboratory 

testing and verification of risk factors and concomitant diseases is essential. Treatment consists of 

administration of insulin, proper diet and home monitoring are factors that ensure a good prognosis for 

diabetic patients. 
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PARTE l- RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado é uma importante fase da vida acadêmica, servindo 

em muitos casos, como o primeiro contato do aluno com o dia-a-dia das 

organizações, dando a ele a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o curso de medicina veterinária. 

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O estágio foi realizado no Hospital Veterinário Bicho da Gente, localizada no 

município de Ourinhos Estado de São Paulo, na área de clínica médica e cirúrgica 

de pequenos animais, sob a supervisão da médica veterinária Drª.Isabel Cristina 

Munhoz CRMV-SP 5028, no período de 01/08/2015 a 30/11/2015 de segunda a 

sexta feira das 09:00 as 17:00, com carga horária semanal de 40 horas e 640 horas 

no período total de estágio curricular. 

A estrutura física do Hospital Veterinário Bicho da Gente é composta por: 

estacionamento, recepção, ambulatórios, banheiros, centro cirúrgicos, sala de 

internação, banho e tosa, quartos de isolamento. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o período de estágio curricular obrigatório foram acompanhadas várias 

atividades que incluíram atendimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, 

odontológicos e anestésicos, exames ultrassonográficos, radiográficos e 

laboratoriais. Os animais que chegam para uma avaliação são primeiramente 

cadastrados, pesados e posteriormente é feita a anamnese, o exame físico, a 

colheita de materiais para a realização de exames laboratoriais, o possível 

diagnóstico e tratamento indicado para cada caso. Para os casos que há 

necessidade de internação, é feito um prontuário de internação no qual a médica 

veterinária responsável pelo atendimento prescreve toda a medicação indicada para 

o tratamento do animal durante o período de internação. Este prontuário fica 

anexado a gaiola do animal e uma cópia ficará arquivada no computador juntamente 

com a ficha do animal. 



 

CONCLUSÃO 

O estágio curricular supervisionado é sem dúvida de grande importância 

dentro da Medicina Veterinária. É também o momento das maiores incertezas e 

dificuldades, fatores que nos levam a agregar mais conhecimentos. 

Durante o período de estágio, na vivência da clínica foi possível avaliar que 

nem sempre os protocolos estabelecidos na literatura são os que realmente 

funcionam e as adaptações são feitas por vários motivos como o proprietário não se 

dispor a comprar ou administrar o medicamento prescrito, o animal não se adaptar 

ao fármaco, pois cada animal apresenta uma resposta individual, entre outros. 

 

Mais do que dominar conhecimentos teóricos e práticos, o bom profissional 

deve buscar a educação continuada, estar atento às novidades, desenvolver o bom 

senso para estabelecer o que for melhor em cada situação, aprender a ter boas 

relações humanas para saber lidar com situações diversas, e acima de tudo, pautar 

pela ética e a responsabilidade. 
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PARTE II-DIABETES MELLITUS EM CÃES E GATOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes Mellitus é uma patologia crônica do pâncreas endócrino, tendo 

como consequência o aumento da concentração sérica de glicose (hiperglicemia), 

resultando na incapacidade de secreção de insulina pelas células  beta do pâncreas. 

O principal hormônio que regula a quantidade de glicose absorvida pela maioria das 

células é à insulina (ETTINGER et. al. 2004). 

De acordo com Mazzaferro (2003), diabetes mellitus vem crescendo na 

clínica de pequenos animais. Em 1960, um em cada mil e quinhentos gatos 

apresentavam essa enfermidade; Já em 1990, esta relação aumentou para um a 

cada duzentos e cinquenta gatos, alcançando essa incidência na população canina. 

Segundo Corrêa et al. (2010), atualmente um a cada sessenta cães e um a 

cada trezentos gatos desenvolvem diabetes, e essa estatística vem aumentando a 

cada ano. A doença vem aumentando principalmente nos gatos, provavelmente em 

consequência da má alimentação, em que são utilizadas carboidratos para animais 

carnívoros, o que requer maior produção de insulina pelo pâncreas. Existem dois 

tipos de diabetes que são definidas de acordo com a resposta de insulina a 

administração da glicose, diabetes mellitus insulino-dependente (DMID- equivalente 

a diabetes tipo I em humanos, neste tipo de diabetes são observados baixos níveis 

de insulina sanguínea) e diabetes mellitus não-insulino dependente (DMNID- 

equivalente a diabetes tipo II em humanos, neste tipo de diabetes são observados 

níveis de insulina normais ou até acima do normal). 

O pâncreas é um órgão glandular com função endócrina (produção de 

hormônios) e exócrina (produção de enzimas digestivas). Dessa forma, as doenças 

pancreáticas podem desencadear sintomas referentes a função metabólica 

hormônio-dependente (diabetes mellitus) ou digestória (DUKES, 2006). 

         Segundo Nelson & Couto (2010) a faixa etária de maior incidência da 

diabetes mellitus situam-se entre quatro a quatorze anos, com pico de maior 
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incidência entre sete aos nove anos. O número de fêmeas afetadas pela doença é 

aproximadamente o dobro do que em animais machos. 

 O aumento da incidência desta patologia endócrina está associada a 

obesidade e também a uma alimentação com níveis de proteínas, gorduras e 

carboidratos alimentares incorretos, por isso é importante observar as diferenças 

físicas, morfológicas e metabólicas dos cães e gatos ( PÖPPL, 2012). 

O objetivo desse trabalho é abordar os sinais clínicos, diagnósticos, 

tratamento e profilaxia do Diabetes Mellitus nos cães e gatos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

1 PRINCIPAIS HORMÔNIOS RELACIONADOS À DIABETES 
MELLITUS 

 

   Os três principais hormônios relacionados a DM em cães e gatos são à 

insulina, glucagon e somatostatina, esses hormônios tem funções importantíssima 

na fisiologia dos animais. 

O hormônio anabólico mais conhecido é à insulina, sendo crucial para a manutenção 

da homeostase de glicose e do desenvolvimento e diferenciação celular 

(CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002). 

Esse hormônio dispõe uma cooperação importantíssima no metabolismo dos 

carboidratos, facilitando a utilização da glicose, por meio da glicólise, desfazendo da 

produção de reservas de glicogênio (no fígado, tecido adiposo e musculatura 

esquelética), reduzindo o processo de gliconeogênese e influenciando na redução 

das enzimas hepáticas que estão incluídas na modificação de aminoácidos em 

glicose (CUNNIGHAM & KLEIN, 2008). A insulina também incentiva a lipogênese no 

fígado e nos adipócitos diminuindo a lipólise, aumentando a síntese e impedindo a 

degradação proteica (CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002). 

O fator principal envolvido no controle da secreção da insulina é a concentração 

sérica de glicose. Altas concentrações de glicose desencadeiam a síntese e a 

liberação de insulina pelas células beta das ilhotas pancreáticas (CUNNIGHAM E 

KLEIN, 2008). A síntese e liberação da insulina são diminuídos quando há falta de 

nutrientes da dieta e quando há ocorrências de traumas (CHAMP E HARVEY, 1997). 
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             De acordo com Guyton & Hall (2002), o glucagon, é um hormônio produzido 

pelas células alfa do pâncreas, e secretado quando o nível de glicemia diminui, 

exerce diversas funções inversamente proporcionais ao da insulina. A mais 

importante dessas funções, consiste em aumentar a concentração de glicose no 

sangue, efeito que é exatamente oposto ao da insulina. O glucagon trabalha como 

um antagonista da insulina, aumentando os níveis plasmáticos de glicose, 

cetoácidos, ácidos graxos livres e diminui os níveis de aminoácidos. Eles possuem 

efeitos antagônicos em outras tarefas hepáticas. 

            A somatostatina é liberada em resposta aos nutrientes e substâncias que 

estimulam a liberação de insulina, como glicose e glucagon. Porém sua total função 

fisiológica não foi completamente definida, mais sabe-se que ela inibe a secreção de 

insulina, glucagon e secreção pancreática exócrina (NOGUEIRA, 2002). 

1.2  Diabetes Mellitus 

 

Segundo Corrêa et al (2010), existem dois tipos de diabetes mellitus, que são 

definidas de acordo com sua resposta de insulina ao fornecimento de glicose. 

1.2.1 Diabetes mellitus insulino-dependente (DMID) 

 

Similar ao diabetes mellitus tipo l em humanos, são observados baixos níveis de 

insulina sanguínea (até 36 pmol/l), com ausência de resposta de insulina ao 

fornecimento de glicose. (CORRÊA; GONZÁLES; SILVA; 2010). 

A DMID manifesta-se por uma deficiência absoluta de insulina que é causada por 

um processo auto-imune forte as células beta pancreáticas. Para que possa ocorrer 

essa destruição das células beta pancreáticas, é necessário um estimulo ambiental 

(p. ex, uma infecção), e um componente genético que permite as células serem 

reconhecidas como estranhas. Ocorre também uma invasão de linfócitos-T nas 

ilhotas de Langerhans do pâncreas, levando a uma condição denominada de insulite 

(CHAMP ; HARVEY, 1997). 
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1.2.2 Diabetes Mellitus não insulino-dependente (DMNID) 

 

Similar ao diabetes mellitus tipo ll em humanos, nesse tipo de diabetes os níveis de 

insulina estão normais (36-143 pmol/l), ou até acima do normal, porém sem resposta 

de insulina à administração de glicose (CORRÊA; GONZALES; SILVA; 2010).  

Acredita-se que as alterações metabólicas que ocorrem na DMNID sejam resultante 

de dois fatores: células beta disfuncionais e resistência à insulina. O pâncreas retém 

uma capacidade funcional das células beta, resultando em níveis de insulina que 

tem variações nos valores de insulinemia, ocorrendo valores abaixo e acima do 

normal (CHAMP ; HARVEY, 1997). 

1.3 Fisiopatologia 

 

Uma deficiência parcial ou absoluta de insulina tem como resultado uma redução no 

consumo de glicose, aminoácidos e ácidos graxos pelos tecidos periféricos, como o 

fígado, músculos e adipócitos, assim como um pequeno aumento na neoglicogênese 

hepática. A glicose oriunda da dieta ou da gliconeogênese hepática acumula-se na 

circulação, causando hiperglicemia. Com o crescimento da concentração plasmática 

de glicose, a capacidade das células tubulares renais em absorver glicose desde o 

filtrado glomerular é excedida, resultando em glicosúria. Isso acontece quando a 

concentração plasmática da glicose excede 180 a 220 mg/dl no cão (concentração 

plasmática de glicose em um cão sadio situa-se entre 65 a 110 mg/dl) (BROBST, 

1997). 

A glicosúria cria uma diurese osmótica, resultando na poliúria. A polidipsia 

compensatória interdita à desidratação. Glicosúria também produz perda calórica e, 

associado à perda do metabolismo tecidual periférico da glicose ingerida, resulta na 

perda de peso, pois a baixa capacidade de utilização periférica de glicose induz a 

um estado catabólico. A gordura e a proteína do músculo são metabolizadas 

formando substratos para a gliconeogênese (NELSON, 1992; NGUYEN et al., 1998; 

NELSON, 1994). 

A capacidade da glicose em penetrar nas células do centro da saciedade, localizado 

na região ventromedial do hipotálamo, está sob influência da insulina. No diabetes 

mellitus com ausência parcial ou absoluta de insulina, a glicose não penetra nessas 

células, o centro da saciedade não é inibido, e o animal se torna polifágico, a 

respeito da presença de hiperglicemia (Nelson, 1992). Portanto, os quatro sinais 



18 

 

clínicos do diabetes mellitus são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. 

Quando esses sinais clínicos se tornam evidentes para o dono do animal, este é 

levado ao veterinário, para tratamento (KANEKO et al., 1978; NELSON, 1992; 

NELSON, 1994). 

1.4 Sinais clínicos 

 

Comumente são observados poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, sinais de 

poliúria e polidipsia são decorrentes da saturação de glicose nos túbulos renais que 

será excretada em excesso fazendo com que o animal elimine maior volume urinário 

(poliúria), causando desidratação e consequentemente maior ingestão de água 

(polidipsia). A polifagia é o aumento da ingestão de alimentos, quando há alterações 

na secreção de insulina, as células do centro da ao animal a saciedade da fome, 

localizado no hipotálamo, estimulando o animal a ingerir maior quantidade de 

comida devido a baixa concentração de glicose (FELDMAN ; NELSON, 1996; 

REUSCH el. at., 2010). 

Entre os principais sinais clínicos, um cão diabético também pode desenvolver a 

catarata que é uma complicação devido ao excesso de glicose no cristalino, que 

aumenta uma quantidade de água no seu interior, fazendo com que a água seja 

convertida em sorbitol, através da enzima aldose redutase. Esse açúcar alcoólico, 

juntamente com a água começa a desorganizar as fibras lenticulares, formando 

assim a catarata. (CARLTON ; MCGAVIN; 1998).  

Cães e gatos que estão na fase inicial do desenvolvimento da diabetes mellitus são 

classificados como diabéticos subclínicas, pois, esses animais muitas vezes 

apresentam-se saudáveis, tem um peso estável e geralmente só são identificados 

quando fazem exames laboratoriais de rotina por outras razões. A diabetes 

subclínica só pode ser diagnosticada após ser descartada a hipótese de 

hiperglicemia de estresse e a hiperglicemia persistir mesmo após os distúrbios de 

resistência à insulina terem sido identificados e corrigidos (RUCINSKY el. at., 2010). 

O paciente com DM não complicada, mais cujos sinais clínicos passam 

despercebidos podem desenvolver uma doença mais complicada, como a 

cetoacidose diabética ou síndrome hiperosmolar não cetónico. Com esse 

agravamento ficam evidentes a letargia, anorexia, diminuição da ingestão de água, 

vômito, desidratação e dores abdominais (NICHOLS ; CRENSHAW, 1995). 
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Quadro 1: Manifestações clínicas 

Complicação Manifestação clínica 

Cetoacidose 

 

Catarata 

 

Retinopatia 

 

Neuropatia 

 

Pancreatite 

 

Insuficiência pancreática exócrina 

 

Lipidose hepática 

 

Glomerulonefropatia 

 

Infecções bacterianas urinárias 

 

Infecções bacterianas respiratórias 

 

Infecções bacterianas cutâneas  

-Vômito, depressão, colapso, 

respiração de Kussmaul (taquipnéia) 

-Cegueira 

 

-Lesões oftalmoscópicas 

 

-Fraqueza 

 

-Vômito, dor abdominal 

 

-Diarréia, perda de peso 

 

-Hepatomegalia 

 

-Insuficiência renal olugúrica 

 

-Cistite, pielonefrite 

 

-Pneumonia (tosse, dispnéia e febre) 

 

-Piordemite 

Fonte: OLIVEIRA, 2003. 

1.5 Diabetes mellitus canina 

 

Geralmente os cães diabéticos apresentam DMID, porém a resistência à insulina 

pode ocorrer e interferir negativamente no controle da doença, a diabetes sem a 

necessidade da insulina é pouco comum nessa espécie. A causa exata da diabetes 

do cão não é totalmente esclarecida, mas acredita-se que a ocorrência pode ser 

resultante de uma combinação de fatores, como susceptibilidade genética, 

pancreatite, hiperadrenocorticismo, hipersomatotropismo induzido pelo diestro e 

destruição auto imune das células beta. Os fatores que contribuem para a destruição 

das células betas não estão totalmente esclarecidos, agentes infecciosos e drogas 

são suspeitos. A grande maioria dos cães com diabetes mellitus necessitam de 

insulinoterapia durante toda vida para manter o controle glicêmico, pois as células 

beta apresentam perdas funcionais irreversíveis (ZORAN, 2005). 
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1.6 Fator de resistência à insulina 

 

Segundo Corrêa et al.  (2010) a resistência à insulina esta envolvida com a 

progesterona, pois gera um aumento na produção de GH no tecido mamário, é 

recomendado a OH (OvarioHisterectomia) logo após o diagnóstico de DM pelo fato 

de cadelas com DM transitórias apresentarem uma grande possibilidade de 

desenvolver DMID na próxima fase progesterônica do ciclo estral. Além da 

progesterona a resistência à insulina pode ocorrer com a administração de 

progestágenos. A OH é importante para o controle da fêmea diabética, como 

também um mecanismo de proteção contra a ocorrência da doença. 

Para Pöppl (2012) é improvável que o diestro isoladamente possa induzir diabetes 

em um paciente saudável e sem pré-disposição genética, porém o diestro prejudica 

o tratamento de pacientes diabéticos que necessitam de insulina diariamente. Assim 

reforça a importância da OSH no aspecto de controle da fêmea diabética e também 

como mecanismo de proteção contra ocorrência da diabetes em cadelas. 

1.7 Complicações crônicas da DM em cães 

 

1.7.1 Catarata 

 

            A catarata é considerada a complicação crônica mais comum em cães, 

segundo Corrêa et al. (2010) foi identificada em 66% do cães diabéticos, tendo a 

maior incidência em cães da raça Poodle e Schnauzer. A catarata bilateral é rápida, 

tendo o seu inicio após um desequilíbrio metabólico, com terapia insulínica ou não. A 

grande maioria dos cães formaram cataratas em  dois anos e meio após a 

confirmação do diagnóstico. Estudos e evidências indicam que a enzima aldose 

redutase esteja envolvida na ocorrência de cataratas diabéticas em cães e gatos. A 

catarata diabética é pouco comum em gatos, pelo fato de que a DM afetam 

geralmente os gatos que possuem mais de sete anos de idade e a enzima aldose 

redutase tem sua atividade reduzida no cristalino de gatos mais velhos (BROOKS, 

2012; RICHTER 2002). 
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1.7.2 Uveíte 

 

Durante a formação e reabsorção da catarata, as proteínas da lente são expostas ao 

sistema imune, resultando em inflamação e uveíte. Os medicamentos mais usados 

para o tratamento são os corticosteroides oftálmicos tópicos, porem a absorção 

sistêmica desses fármacos podem interferir no controle glicêmico podendo causar 

resistência insulínica em pacientes diabéticos, principalmente em cães de raças 

pequenas (NELSON ; COUTO, 2010). 

1.8 Diabetes mellitus felina 

 

Esse tipo de diabetes mellitus é parecida com a DM tipo ll mais comum em 

humanos. Baseando-se em hipóteses científicas a DMNID é resultante de uma 

grande deposição de amiloide, posteriormente degenerados das células beta, sendo 

diferente da destruição autoimune das células beta pancreáticas que tem relação 

com DMID (LUTZ, 1995). 

Grande parte dos gatos com DM mostram características da doença por falta da 

capacidade secretora de insulina, tendo como resultado uma deficiência parcial ou 

completa de insulina e variando a tolerância à insulina. Ainda que os animais sadios 

possam mostrar inúmeros níveis de vulnerabilidade à insulina, a prevalência dos 

gatos diabéticos são cerca de seis vezes menos vulneráveis à insulina do que os 

gatos sadios (CHURCH, 2006). 

A existência de elementos de resistência à insulina e sua intensidade são os 

principais determinantes na necessidade de insulina em gatos. Desta forma, a 

categorização de gatos diabéticos em DMID, DMNID ou diabéticos transitórios 

geralmente é muito dificultoso, uma vez que alguns gatos representam não 

necessitar de insulina a princípio, posteriormente evoluindo para a submissão de 

insulina. Os demais gatos oscilam no meio de dependência e não dependência de 

insulina, de acordo com a intensidade da deficiência de atividade das células beta. 

Essa mudança ocorre pela grande oscilação que ocorre em três aspectos 

importantes na determinação do estado diabético em gatos:((1) a alteração das 

ilhotas sendo extremamente instável; (2) a predisposição do pâncreas para expelir 

insulina depende do grau de degeneração das ilhotas, podendo alterar com o tempo; 

e (3) a capacidade de resposta dos tecidos periféricos à insulina, que varia a vários 
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fatores de resistência e doenças concomitantes. Cada uma destas diferentes 

variáveis podem afetar a necessidade e a dosagem de insulina (ZORAN, 2005). 

 

2 FATORES ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DA DIABETES 
MELLITUS 

 

            A obesidade é um achado frequente em felinos diabéticos, sendo um 

aspecto que colabora com a rejeição à insulina existente na DM tipo II, de forma 

similar ao ser humano. A forma de criação de gatos criados dentro de residências, a 

falta de esforço físico e aumento de peso vem aumentando (LUTZ, 1995). Animais 

que crescem dentro de casa frequentemente são pouco enérgicos do que animais 

que crescem em ambiente livre. A ausência de esforço físico é prejudicial na 

atuação da insulina, crescendo assim o grau de resistência à insulina determinada 

geneticamente. Gatos não muito funcionais de modo físico dispõem perigos maiores 

de desenvolver a diabetes (RAND, 2007). 

Outro elemento de perigo particular mais significativo é a idade, sendo a maior parte 

dos cães e gatos possuir idade elevada, uma vez que a idade média é de sete a 

nove  anos (NELSON ; COUTO, 2010). 

A raça é um elemento de fator de risco diagnosticado em felinos, a ocorrência de 

diabetes é altamente considerável em gatos birmaneses no Reino Unido, Austrália e 

Nova Zelândia, mais de 10% das crias são afetadas. (RAND, 2007). Os cães das 

raças Samoyedo, Lhasa Apso, Poodle, Schnauzer miniatura e Pinscher são mas 

predispostos a desenvolver a DM (CORRÊA et al. 2010). 

A deposição de proteína amiloide (amiloidose) nas ilhotas pancreáticas, atinge a 

grande maioria dos gatos diabéticos e em 90% dos casos em seres humanos com 

DM tipo II, sendo o aspecto mais significativo em diabetes humana. Amilodoise em 

seres humanos e gatos é proveniente do polipeptídeo amiloide das ilhotas (IAPP ou 

amilina), hormônio gerado e secretado juntamente com à insulina pelas células beta 

do pancrêas. O IAPP é produzido por todos os gatos e seres humanos, o que indica 

que demais elementos são presentes para dar sentido a produção de amiloidose. 

Indícios mostram que a amiloidose é gerada por um incentivo cronicamente 

aumentado nas células beta para secretar IAPP e insulina, como por exemplo na 
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resistência à insulina periférica como acontece na obesidade crônica, resultado de 

um crescimento de secreção de IAPP e insulina (RAND, 2007). 

3  DIAGNÓSTICO 

 

 O diagnóstico da DM é através da presença de sinais clínicos como (poliúria, 

polidipsia, polifagia e perda de peso), conhecida como os “4 P’s” da DM. Associado 

a verificação da hiperglicemia persistente após jejum de oito horas, e glicosúria. 

Atualmente temos diversos aparelhos portáteis para medição da glicemia, que nos 

possibilita um rápido diagnóstico. É essencial a determinação da hiperglicemia e 

glicosúria, pois a hiperglicemia diferencia o DM da glicosúria renal primária, e a 

glicosúria difere a hiperglicemia  de outras doenças que podem causar 

hiperglicemia, como por exemplo (hiperadrenocorticismo, acromegalia, estresse, 

diestro, pancreatite, neoplasia pancreática exócrina, entre outras patologias) 

(NELSON ; COUTO, 2010). 

A verificação simultânea de cetonúria no exame químico de urina especialmente na 

presença de sinais clínicos de doença (letargia, vômitos, diarreia, hálito cetósico, 

respiração tipo Kussmaul e desidratação) estabelece o diagnóstico de cetoacidose. 

Uma hiperglicemia moderada pode ocorrer nas seguintes situações: (1) após duas 

horas da alimentação em alguns cães que tenham consumido rações pastosas; (2) 

cães estressados; ( 3) em casos de resistência periférica à insulina; e (4) nas fases 

iniciais do DM. Porem nesses casos não é indicado a terapia insulínica, devido a 

ausência de sinais clínicos de DM, nestes casos é adequado identificar a causa da 

hiperglicemia e tentar corrigí-la (NELSON ; COUTO, 2010). 

3.1 Exames complementares  

 

3.1.1 Hemograma 

 

Em animais diabéticos, frequentemente o hemograma encontra-se regular, caso o 

paciente apresente desidratação, pode haver uma pequena policitemia. Qualquer 

inflamação ou infecção associada ao diabetes pode levar à leucocitose por 

neutrofilia, ou até em alguns casos em leucograma de estresse (NELSON, 1992; 

PÖPPL ; GONZÁLES, 2005). 
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3.1.2 Frutosaminas 

 

    Frutosaminas são proteínas séricas glicadas formadas continuamente resultantes 

da ligação entre a glicose e proteínas circulantes, correspondem à avaliação 

glicêmica de até duas semanas. A concentração de frutosamina sérica aumenta 

quando não se tem um controle adequado da glicemia nos últimos sete a nove dias 

e diminui quando o controle glicêmico é corrigido, uma única mensuração de 

frutosaminas reflete a média da glicemia entre uma a duas semanas anteriores a 

mensuração. Desta forma a concentração sérica de frutosaminas é utilizada para a 

diferenciação entre diabetes mellitus e hiperglicemia por estresse já que não sofrem 

alterações de estresse em seus valores, é utilizada também para avaliação do 

controle metabólico em gatos diabéticos sob tratamento. (MORAES et al, 2011). 

 

Quadro 2: Interpretação da frutosamina sérica em pacientes diabéticos sob 

tratamento com insulina. 

Concentração sérica da 

frutosamina 

Interpretação 

225-365 µmol/l 
Faixa de referência para não 

diabéticos 

<300 µmol/l Hipoglicemia prolongada 

350-400 µmol/l Controle excelente 

400-450 µmol/l Controle bom 

450-500 µmol/l Controle razoável 

>500 µmol/l Controle fraco 

Fonte: Simões, 2011 

 

3.2 Função hepática 

 

Uma adequada avaliação de função hepática em pacientes diabéticos deve envolver 

testes para avaliar injúria aos hepatócitos (mensuração da atividade das enzimas 

alanino-aminotransferase – ALT – e aspartato-aminotransferase – AST), capacidade 

de síntese (concentração de albumina plasmática e fibrinogênio), bem como avaliar 

o sistema biliar (mensuração da atividade das enzimas fosfatase alcalina sérica – 

FAS – e gama-glutamil transferase – GGT – e bilirrubinemia). Comumente essas 

enzimas encontram-se com índices elevados em pacientes diabéticos, as 

anormalidades da função hepática são decorrentes da lipidose hepática comum em 
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animais diabéticos causadas pela acumulação de gorduras (VEIGA, 2005). 

Colesterol e Triglicerídeos auxiliam a detectar dislipidemias que são comuns em 

animais diabéticos. (VEIGA, 2005). 

3.3 Função renal 

 

A creatinina sérica e ureia estão dentro dos valores de referência em cães diabéticos 

bem controlados. Porém, valores discretamente elevados de ureia podem indicar 

catabolismo proteico elevado. O aumento destes parâmetros é indicativo de 

insuficiência renal primária ou uremia pré-renal secundária à desidratação. Presença 

de glicose, proteínas, corpos cetônicos e bactérias podem ser revelados através da 

urinálise, é aconselhável realizar sempre urocultura em suspeita de cistite 

(RUCINSKY et al.2010). 

3.4 T4 

 

Todos os gatos acima de 7 anos de idade apresentando polifagia e perda de peso 

devem ser testados para hipertireoidismo, pois a diabetes e hipertireoidismo podem 

ocorrer simultaneamente e os sinais clínicos são semelhantes. (RUCINSKY et al. 

2010). 

3.5 Enzimas pancreáticas 

 

Segundo Watson (2007), a DM e a pancreatite podem ocorrer ao mesmo tempo e 

está provado que a DM aumenta os riscos de óbito por pancreatite aguda em cães. 

A pancreatite acomete principalmente o tecido exócrino, porém a resposta 

inflamatória que se instala pode acometer a função endócrina, em especial as 

células beta, devido sua elevada sensibilidade aos efeitos deletérios dos mediadores 

inflamatórios (RABINOVITCH, 1998). Acredita-se que a pancreatite contribua para 

as destruições imunomediadas das células beta (RAND et al. 2004). 
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4 TRATAMENTO DO PACIENTE DIABÉTICO 

 

4.1 Insulinoterapia 

 

 Segundo Nelson & Couto (2010) a insulina é encontrada comercialmente 

categorizada por sua rapidez, duração e intensidade da ação. A insulina simples ou 

regular é de curta duração, tendo sua indicação em casos de emergência, como a 

cetoacidose, possui ação imediata após administração por via intramuscular ou 

subcutânea. Insulina NPH ou isófana possui ação intermediaria, é de origem bovina 

e suína, usada para manutenção do paciente diabético, podendo ser usada uma ou 

duas vezes ao dia (NOGUEIRA, 2002). Insulina PZI ou protamina-zinco é de ação 

ultra lenta, é de origem suína, utilizada para manutenção do paciente diabético, 

podendo ser usada uma vez ao dia. À insulina Glargina é uma insulina sintética de 

ação lenta que forma microprecipitados no local da aplicação, sendo liberados 

pequenas quantidades de insulina, a glargina tem uma taxa elevada de eficácia da 

diabetes quando administrada em combinação com uma dieta com baixo níveis de 

carboidratos, tornando-se à insulina de escolha para gatos (HERRTAGE, 2009). Já 

Nelson  e Couto (2010) afirma que a insulina glargina pode funcionar bem em alguns 

gatos e não funcionar bem em outros. 

4. 2 Hipoglicemiantes orais 

 

Em gatos diabéticos, apenas as sulfonilureias (em particular a glipizida) 

demonstraram ter alguma eficácia, a ação hipoglicemiante das sulfonilureais deve-

se, fundamentalmente, à estimulação direta de secreção de insulina pelas células 

beta do pâncreas, sendo necessário a existência de células beta funcionais para 

garantir a eficácia do medicamento. As sulfonilureais dividem-se em dois grupos: as 

de primeira geração (tolbutamida,acetohexamida, tolazamida e clorpropamida) e as 

de segunda geração (glipizida,glibenclamida, gliburida, gliclazida ou glimepirida), 

sendo estas últimas mas potentes e com menos efeitos secundários, no entanto 

para atingir uma concentração plasmática ótima, estes fármacos devem ser 

ingeridos 15 a 30 minutos antes das refeições. As sulfonilureais de segunda geração 

(glipizida, gliburida e glibenclamida), são cerca de 100 vezes mais potentes que as 

de primeira geração, fazendo com que seja possível administrá-los uma vez por dia, 

é recomendado uma dose inicial de 0,25mg/Kg, por via oral , BID, aumentando 
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gradualmente até um máximo de 0,5 mg/Kg, PO, BID, caso não ocorram efeitos 

secundários. (ANDRADE ; MARCO, 2006; AZEVEDO, 2006).  

 

Porém o seu uso contínuo pode ainda afetar negativamente as ilhotas de 

langerhans, conduzindo a uma perda progressiva das células beta ainda 

remanescentes. A glipizida, ao estimular a secreção de insulina, vai estimular 

também a secreção de amilina, aumentando a probabilidade de deposição de 

substância amiloide. Quanto mais rápida é a evolução da doença, mais curto é o 

período benéfico dado pela glipizida. Com base nestes aspectos negativos, a 

glipizida só deve ser utilizada nos pacientes em que os donos se mostram muito 

relutantes ou, não conseguem administrar à insulina por via subcutânea (FELDMAN 

et al., 1997; HOENIG et al., 2000). 

 

 

Quadro 3: Características de diferentes tipos de insulina 

Tipo de Insulina Via de 

administração 

Duração da 

ação 

Início Tempo de 

efeito 

máximo (h) 

Duração do 

efeito (h) 

Regular Subcutânea Rápida 10-30 min 
 

    1-5 

 

   4-10 

Lenta Subcutânea Intermediária <1h 2-8 6-14 

Neutral 

Protamine 

Hagerdorn (NPH) 

Subcutânea Intermediária 
 

 0.5-3h 

 

2-8 

 

    4-12 

Protamina-Zinco 

(PZI) 
Subcutânea Longa 

 

1-4h 

 

  3-12 

 

    6-24 

Ultralenta Subcutânea Longa 1-8h 4-16 8-24 

Fonte: OLIVEIRA, 2003. 

4.3 Protocolo de insulinoterapia para cães e gatos 

 

 Em cães com diabetes não complicada, inicialmente, é recomendado o uso de 

insulina de ação intermédia, a NPH ou Lenta, na dose de 0,25 a 0,5 UI/Kg, uma ou 

duas vezes ao dia (NELSON, 2010; REUSCH et al., 2010). Segundo Nelson (2006) 

é recomendado iniciar a insulinoterapia com doses de 0,25 UI/Kg uma vez que a 



28 

 

grande maioria dos cães diabéticos vai necessitar de duas administrações diárias, 

para garantir um bom controle da glicemia. Cães diabéticos requerem alguns dias 

para equilibrar as alterações na dose ou tipo de insulina, portanto é importante que o 

animal recém diagnosticado com DM seja internado por um período médio de 24 a 

48 horas, desta forma o animal ficará sob o controle de veterinários, para avaliar a 

resposta da insulinoterapia e caso precise fazer eventuais correções durante o 

período de internamento, o valor da glicemia deve ser mensurada quando for 

administrar à insulina, bem como em intervalos regulares de duas a três horas 

durante as 24 horas do dia. Caso a glicemia diminua muito ou desça abaixo de 80 

mg/dl, como ocorre em animais muito sensíveis à insulina, a dose deve ser 

diminuída em cerca de 25% e realizada outra curva glicémica no dia seguinte 

(COOK, 2007; FELDMAN ; NELSON, 1996). 

             Nos cães que permanecem com hiperglicemia durante esses dois dias de 

internamento, não se deve fazer qualquer correção na dose de insulina 

administrada, uma vez que o objetivo principal, não é atingir logo um total controle 

glicémico, mas sim corrigir as alterações metabólicas induzidas pela doença, permitir 

que o animal se adapte à introdução da insulina e de um correto maneio alimentar, 

bem como ensinar e sensibilizar o proprietário a nova situação do seu animal 

(REUSCH et al. 2010). 

Protocolo para gatos sugerido por Crivelentti (2012): glargina (Lantus ®,Sanofi 

Aventis) é uma insulina de ação lenta com duração de 24 horas na dose de 0,5 UI/kg 

via SC, BID ou insulina suína altamente purificada (Caninsulin, Intervet, 

Deutschland) insulina de ação intermediaria na dose de 0,25 – 0,5 UI/kg. 

 

4.4 Complicações da insulinoterapia 

 

4.4.1 Hipoglicemia 

  

É uma complicação comum na terapia insulínica, resultando em baixos valores de 

glicemia na hora da aplicação de uma nova dose de insulina, o cérebro é muito 

sensível a deficiência de glicose, podendo ocorrer disfunção no sistema nervoso. 

Podem ocasionar sinais como confusão, tremores, fraqueza, hiperexcitabilidade, 
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podendo levar a convulsões se não tratados. Em caso de emergência os 

proprietários podem administrar soluções orais de glicose, ou em casos de graves 

de hiperdosagem de insulina, o veterinário deve administrar um bólus de glicose IV 

(HOENIG, 2005). 

4.4.2 Fenômeno Somogyi 

 

Efeito Somogyi, ou rebote hiperglicêmico, é um fenômeno decorrente de uma 

sobredose de insulina com consequente hipoglicemia subclínica, porém grave, 

seguida por uma significativa hiperglicemia. Nelson & Couto (2010) afirmam que 

para o diagnóstico do efeito Somogyi é necessário demonstrações de hipoglicemia 

inferiores a 80 mg/dl seguidas de hiperglicemia superiores a 300 mg/dl após 

administração de insulina.  A terapia para o fenômeno Somogyi requer redução da 

dose de insulina em 10 a 25%, ou em alguns casos reiniciar a terapia insulínica com 

0,25 UI/kg BID. O fenômeno Somogyi pode ocasionar resistência à insulina por um 

período de 24 a 72 horas, a reavaliação do paciente é recomendada para ser feita 

após 5 ou 7 dias. 

4.5 Recorrência dos sinais clínicos 

 

A recorrência ou persistência dos sinais clínicos, como poliúria, polidipsia, polifagia e 

perda de peso, podem ser causadas por fatores relacionados à administração de 

insulina pelo proprietário e a resposta da insulina pelo paciente. Os fatores são: 

problemas com a técnica de administração pelo proprietário e tipo de insulina; 

aplicação de subdosagem ou superdosagem de insulina (Fênomeno Somogyi); 

problemas com a diluição da insulina; frequência de administração; absorção 

inapropriada de insulina; curta duração do efeito da insulina; duração prolongada do 

efeito da insulina; circulação de anticorpos ligados à insulina; reações alérgicas à 

insulina e distúrbios concomitantes que causam resistência à insulina (Nelson ; 

Couto, 2010). 

4.6 Manejos nutricionais e controle de peso 

 

Um programa alimentar tem como objetivo minimizar a hiperglicemia pós-prandial e 

impedir ou corrigir a obesidade. O alimento deve ser absorvido como glicose no 
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sangue pronta para ser utilizada quando à insulina administrada exerce seu efeito 

máximo (NELSON, 1992). 

O controle da obesidade  é fundamental para prevenção da DM, o não fornecimento 

de dietas ricas em gordura é obrigatório, além de evitar o uso de drogas 

diabetogênicas, tais como glicocorticoides e progestágenos. (MASKELL; GRAHAM, 

1994). 

A terapia para diabetes se baseia na modificação na dieta, exercícios físicos e 

terapia insulínica, onde à insulina deve se adequar ao horário das refeições 

(quantidade fracionada em, no mínimo, dois fornecimentos diários), ao horário de 

administração da insulina. Aumentando o número de refeições diárias reduz a 

oscilação na hiperglicemia pós-prandial (HERRTAGE, 1998). 

A dieta deve ser livre de açúcares simples, que são absorvidos rapidamente, 

piorando a hiperglicemia pré-existente, as gorduras devem ser restringidas, 

fornecendo um teor menor que 20% no valor energético, para reduzir a cetonemia. 

As proteínas são necessárias em todos os processos metabólicos, portanto não 

devem estar ausentes. A restrição calórica só deve acontecer em animais acima do 

peso. Animais abaixo do peso devem ser alimentados com dietas inicialmente 

energéticas e, à medida que ganharem peso, oferece-se um alimento com restrição 

de energia. (MASKELL ; GRAHAM, 1994) 

Para reduzir os efeitos da glicemia pós-prandial, o melhor é fornecer cerca de três a 

quatros refeições ao longo do dia, iniciando com a administração de insulina 

(NELSON, 1992). 

 Segundo Crivellenti (2012), a manutenção da consistência no horário das refeições 

é fundamental, e deve ser ajustado ao intervalo da insulinoterapia (a cada 12 horas). 

Para reduzir o efeito da hipoglicemia 6 a 8 horas após a insulina, é possível optar 

por inserir uma pequena refeição intermediária ao longo do dia (cerca de 1/4 do total 

calculado para uma refeição), caso essa necessidade tenha sido verificada nos 

resultados da curva glicêmica.  

Segundo Rucinsky et al. (2010), alimentadores automáticos são úteis para gatos que 

necessitam de várias refeições por dia para controlar o peso e o aporte de calorias. 

É aceitável fornecer alimentação ad libitum para animais abaixo do peso ideal que 

estejam recebendo terapia insulínica. 

 Por se tratarem de carnívoros estritos, os felinos são inerentemente mais 

insensíveis à insulina e menos capazes de lidar com cargas de carboidratos 
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(CHURCH, 2006). Isso torna clara a fraca adaptação destes animais para 

metabolizar grandes cargas de carboidratos. A preocupação primária é que as dietas 

comerciais para felinos contém uma grande quantidade de amido, estimulando o 

aumento nas taxas de glicose e frutosamina sanguíneas (VEIGA, 2005). 

 Deve-se tomar cuidados com os gatos diagnosticados com doença renal, pois as 

dietas ricas em proteínas podem ter um efeito prejudicial. Para estes gatos, o 

controle dietético da doença renal usando uma dieta restrita em proteínas deve 

tomar precedência sobre o controle dietético da diabetes. (RAND, 2007). 

 Nascimento (2008) realizou um experimento analisando a curva glicêmica em cães 

não diabéticos com diferentes tipos ração. Para um grupo foi fornecida ração 

especifica para animais diabéticos e em outro grupo foi utilizada uma ração de 

combate. Em ambos os grupos, os cães eram alimentados duas vezes ao dia, nos 

mesmos horários. Foi possível observar, ao final do estudo, que o grupo que 

recebeu ração dietética apresentou resultados mais satisfatórios, pois, os animais 

apresentaram manutenção ou redução do peso. Em um dos animais a perda de 

peso refletiu na curva glicêmica. 

 A redução de peso acarreta uma melhora na tolerância à glicose em animais 

obesos, provavelmente devido a melhora da resistência à insulina induzida pela 

obesidade. Normalmente a redução de peso efetiva requer a combinação da 

restrição calórica, por exemplo, pelo aumento no teor de fibras, e com o incremento 

do gasto calórico, através do exercício (VEIGA, 2005). 

Para controlar o peso dos animais, deve-se instituir uma perda de peso inicial de 

15%, calculando-se o conteúdo calórico diário para cães a partir da fórmula: 55 x 

[peso corporal inicial (kg)]  Para gatos, a partir da fórmula: 30 x. [peso corporal inicial 

(kg)]. Há autores que relacionam o grau de atividade dos gatos às fórmulas 70 x 

[peso corporal inicial (kg)] para animais fisicamente ativos e 50 x [peso corporal 

inicial (kg)] para animais fisicamente inativos. Seguindo essas recomendações, os 

cães devem atingir a redução de peso em cerca de 6 semanas e os gatos, em torno 

de 18 semanas (VEIGA, 2005). 

 

4.7 Prognóstico 

 

Para que ocorra um manejo bem sucedido do animal diabético é essencial o 

comprometimento e uma excelente comunicação entre o veterinário e o proprietário 
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do animal em tratamento, cuidados domiciliares e consultas para 

acompanhamentos. A média de sobrevida de um cão diabético recebendo os 

cuidados necessários e avaliados periodicamente pelo veterinário é em torno de 3 

anos a contar da data do diagnóstico (NELSON ; COUTO, 2010). 

Cook (2012) ressalta que apesar de tratar cães e gatos com DM poder se tornar um 

desafio, muitos pacientes apresentam bons resultados, e satisfação do proprietário é 

geralmente elevada. A comunicação efetiva entre os veterinários e o cliente é 

essencial, assim como a percepção do proprietário sobre a qualidade de vida do 

animal é o que acabará por determinar o resultado. 

4.8 Profilaxia 

 

Maskell e Graham (1994) salientam que na prevenção de diabetes mellitus, o 

controle da obesidade é primordial. Esse controle envolve o não fornecimento de 

dietas ricas em gordura. Deve-se também, evitar o uso prolongado de drogas 

diabetogênicas, com glicocorticóides e progestágenos, pode não ser possível 

prevenir a diabetes mellitus. Entretanto, a manutenção do peso ideal do cão e a 

introdução de exercícios regulares em sua rotina podem ser benéficas. Os 

proprietários também devem prestar muita atenção ao que o cão bebe e come, bem 

como ao volume urinário. 

 

CONCLUSÕES 

 

A diabetes mellitus é uma doença complexa em que vários fatores complicadores 

possam estar envolvidos, é possível providenciar aos animais diabéticos um 

tratamento adequado e uma boa qualidade de vida com os recursos disponíveis 

atualmente. É muito importante uma dieta correta, exercícios físicos, além da 

insulina diariamente para os animais insulino-dependentes, devemos tomar cuidado 

com a administração de hipoglicemiantes orais, pelo fato de poder ocorrer um 

aumento na deposição de amiloide nas ilhotas de langerhans, levando o animal de 

uma diabetes não insulino-dependente para uma diabetes insulino-dependente, 

então deve ser usado em casos muitos específicos. 
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