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Título: Diabetes Mellitus: A problemática dos factores intrínsecos e extrínsecos na 

regulação da glicémia. 

 

Resumo: O metabolismo da glicose, principal nutriente dos seres vivos, é regulado 

pela acção sincronizada da insulina e do glucagon, secretados pelo pâncreas 

endócrino. Na deficiência absoluta ou relativa de insulina, surge uma síndrome 

denominada Diabetes mellitus, caracterizada clinicamente por poliúria, polidipsia, 

polifagia, perda de peso, hiperglicémia persistente em jejum e glicosúria. Ocorre em 

animais de idade avançada e pode ser classificada em função do mecanismo 

fisiopatológico (Tipos 1, 2, 3 e Diabetes Gestacional) e da necessidade de 

insulinoterapia (Insulino-Dependente e Não Insulino-Dependente). A realização de 

curvas de glicémia e a pesquisa de proteínas glicosiladas são auxiliares importantes 

na avaliação diagnóstica e monitorização do doente diabético. O tipo de diabetes 

determina a escolha do protocolo terapêutico, que pode consistir em fluidoterapia, 

insulinoterapia, dieta, fármacos hipoglicemiantes orais e outros. Entre as principais 

complicações crónicas da Diabetes incluem-se as cataratas, uveíte induzida pelo 

cristalino, neuropatia e nefropatia diabéticas. 

Foi desenvolvida uma avaliação clínica baseada na medição da concentração de 

glucose sérica em animais diabéticos e não-diabéticos, procurando estabelecer uma 

relação entre a glicémia e factores como a presença de Diabetes mellitus ou outras 

entidades clínicas, espécie, o sexo, a idade e o aparelho de medição utilizado. 

 

 

 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus, Glicose, Mecanismos de Retroalimentação, 

Cetoacidose diabética, Insulinoterapia 
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Title: Diabetes Mellitus: The issue of the intrinsic and extrinsic factors in the 

regulation of glycemia. 

 

Abstract: The metabolism of glucose, main nutrient for living organisms, is regulated 

thru the synchronized action of insulin and glucagon, secreted by the endocrine 

pancreas. In a situation of absolute or relative lack of insulin, Diabetes mellitus, a 

syndrome clinically characterized by polyuria, polydipsia, polyphagia, weight loss, 

persistent fasting hyperglycemia and glycosuria, occurs. It affects geriatric animals 

and can be classified based on the pathophysiologic mechanism (Types 1, 2, 3 or 

Gestacional Diabetes) and on the need of the patient for insulin therapy (Insulin-

Dependent or Non-Insulin-Dependent). Serial blood glucose curves and the 

measurement of serum glycated proteins are important tools on the diagnostic 

evaluation and monitoring of the diabetic patient. The type of diabetes determines the 

choice of an adequate therapeutic plan, which can consist in fluid therapy, insulin 

therapy, diet, oral hypoglycemic drugs and others. The main chronic complications of 

Diabetes include cataracts formation, lens-induced uveitis, diabetic neuropathy and 

nephropathy. 

A clinical evaluation, based on measurements of serum glucose concentration in 

diabetic and non-diabetic animals, was developed, in order to establish a relationship 

between glycemia and factors such as the presence of Diabetes mellitus or other 

pathologies, species, sex, age and the device used for measurement. 

 

 

 

Key Words: Diabetes Mellitus, Glucose, Feed-back mechanisms, Diabetic 

Ketoacidosis, Insulin therapy 
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1. CASUÍSTICA 

No âmbito de adquirir competências na área de Medicina e Cirurgia de Animais de 

Companhia e Exóticos, foi realizado um estágio curricular, com início dia 1 de Outubro de 

2007 e término dia 1 de Abril de 2008, no Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis 

(CMVAA), sob a orientação cientifica do Dr. Miguel Carreira. O presente estágio 

compreendeu serviços nas áreas de Medicina Interna, Cirurgia (Geral e Especialidades), 

Internamentos, Exames Complementares de Diagnóstico, Imagiologia e Gestão Clínica. 

Com o objectivo de consolidar os conhecimentos adquiridos e para além da habitual 

assistência em consultas e cirurgias, realizaram-se Blocos de Medicina Interna, Imagiologia 

(Radiologia e Ecografia) e Medicina Laboratorial bem como formações teórico-práticas em 

especialidades clínicas como Electrocardiografia (Interpretação), Exame Oftalmológico, 

Exame Neurológico e Exame Ortopédico. 

A casuística observada ao longo dos seis meses de estágio está apresentada 

seguidamente. O tratamento estatístico realizado explora as três grandes áreas da clínica de 

Animais de Companhia (Patologia Médica, Patologia Cirúrgica e Medicina Preventiva) e 

revela as entidades clínicas mais frequentes, caracterizando a população estudada.  

A nível de meios de diagnóstico complementar, ferramentas de crucial importância na clínica 

Veterinária, descrevem-se também os casos estudados com recurso à Medicina Laboratorial 

e Imagiologia (Radiologia, Ecografia e Tomografia axial computorizada). 

Finalmente, é feita uma breve referência aos procedimentos médicos relevantes realizados, 

emergências às quais foi prestada assistência e eutanásias observadas. 

 

1. 1. PATOLOGIA MÉDICA, PATOLOGIA CIRÚRGICA E MEDICINA PREVENTIVA 

A nível das três grandes áreas de intervenção na clínica de animais de companhia, verifica-

se um claro predomínio da Patologia Médica, com 55% dos motivos para consulta. Os 

canídeos são a espécie animal de maior prevalência, representando 76,7% dos casos 

clínicos observados. 

 

Gráfico 1 – Frequência relativa dos casos 

clínicos nas três áreas clínicas. 

Gráfico 2 – Frequência relativa das 

diferentes espécies nas três áreas 

clínicas.
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1. 1. 1. Patologia Médica 

Na área da patologia médica distinguem-se as seguintes áreas de interesse: Ortopedia e 

Traumatologia/Sistema músculo-esquelético, Dermatologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia, Teriogenologia, Oncologia, Cardiologia, Urologia, Infecciosas, 

Neurologia, Endocrinologia, Estomatologia e Odontologia, Gastroenterologia e Glândulas 

anexas ao tubo digestivo, Pneumologia, Hematologia, Alergologia e Afecções Metabólicas. 

Para cada área clínica, foi efectuada uma tabela resumo das entidades clínicas observadas 

com maior frequência, disponível no Anexo I, secção 1. Como se pode observar no gráfico 

3, as áreas clínicas com maior prevalência são a Ortopedia e Traumatologia/Sistema 

músculo-esquelético (14%), Dermatologia (12%), Oftalmologia (11%). 

 

Gráfico 3 – Frequência relativa dos casos clínicos nas várias especialidades médicas da 

área de Patologia Médica. 

 

1. 1. 2. Patologia Cirúrgica 

Na patologia cirúrgica, consideraram-se três áreas fundamentais: Cirurgia Geral e de 

Tecidos Moles, Ortopedia/Traumatologia e Neurocirurgia e Pequena Cirurgia. A Cirurgia de 

tecidos moles é a especialidade com maior casuística, constituindo cerca de 47% das 

intervenções realizadas. 

 

Gráfico 4 – Frequência relativa dos casos clínicos em Patologia Cirúrgica. 

 

1. 1. 2. 1. Ortopedia/Traumatologia e Neurologia 

Nesta especialidade, quase metade das intervenções realizadas (49%) empregam métodos 

variados de Osteossíntese de fracturas, tendo as fracturas de tíbia especial destaque 
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(24,0%). A Artoplastia com recessão da cabeça femoral e a Amputação são também 

cirurgias frequentes, correspondendo respectivamente a 12 e 11% dos casos clínicos 

observados. 

 

Gráfico 5 – Frequência relativa dos casos clínicos em Ortopedia /Traumatologia e 

Neurocirurgia. 

 

1. 1. 2. 2. Cirurgia Geral e de Tecidos Moles 

Na área de Cirurgia Geral e de Tecidos moles, a Terigeneologia é a especialidade mais 

representativa (47,9%), seguida da Cirurgia plástica e reconstrutiva (16,7%). 

 

Gráfico 6 – Frequência relativa dos casos clínicos nas várias especialidades Cirurgia de 

Tecidos Moles. 

 

Na Cirurgia Geral e de Tecidos Moles, as intervenções mais realizadas foram a 

Ovariohisterectomia (32,3%), a Exérese de massas (15,6%) e a Mastectomia (10,4%) 

(consultar tabela disposta no Anexo I, Secção 2). 
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1. 1. 2. 3. Pequena Cirurgia 

Na Pequena Cirurgia incluem-se todos os actos cirúrgicos que não exigem a transferência 

do paciente para o bloco operatório. A Orquidectomia em felídeos é a intervenção mais 

frequentemente realizada, constituindo cerca de 57% dos casos clínicos. 

 

Gráfico 7 – Frequência relativa das intervenções cirúrgicas na área de Pequena Cirurgia. 

 

1. 1. 3. Medicina Preventiva 

A Medicina Preventiva é de importância capital na Medicina Veterinária e compreende a 

prevenção de doenças, regulamentação animal e medicina das populações. A maioria das 

intervenções nesta área foi no sentido da vacinação (96,5%). 

 

Gráfico 8 – Frequência relativa dos procedimentos clínicos na área de Medicina Preventiva. 
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O canídeo é, mais uma vez, a espécie de maior prevalência no que diz respeito aos meios 
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Gráfico 9 – Frequência relativa dos 

diferentes meios de diagnóstico 

complementares.  

Gráfico 10 – Frequência relativa das 

diferentes espécies nos meios de 

diagnóstico complementares. 

 

1. 2. 1. Imagiologia 

O diagnóstico imagiológico utiliza como métodos principais a radiografia simples e 

contrastada (sobretudo a mielografia), ecografia, tomografia axial computorizada (TAC), 

entre outros. Neste âmbito, a radiografia foi o método mais utilizado (87,6%), seguido da 

ecografia (11,5%). 

 

Gráfico 11 – Frequência relativa dos métodos utilizados realizados no diagnóstico 

imagiológico. 

 

1. 2. 1. 1. Ecografia 

A ecografia é um meio de diagnóstico complementar que usa como base a propagação de 

ultrassons através das estruturas orgânicas. Neste método de diagnóstico por imagem, 

verifica-se que a ecografia transabdominal ocupa a maioria dos procedimentos realizados 

(94%). A ecografia de crânio e a ecocardiografia foram utilizadas apenas numa minoria dos 

casos clínicos observados. 

 

Gráfico 12 – Frequência relativa das zonas anatómicas estudadas por ecografia. 
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1. 2. 1. 2. Radiologia 

A nível de diagnóstico radiológico verifica-se que a região anatómica mais radiografada foi o 

membro posterior, com 34,5%. Se considerarmos a radiografia per se, o tórax é a região 

com maior prevalência, seguido do abdómen (16,8%) e pélvis (10,6%). 

 

Gráfico 13 – Frequência relativa das áreas observadas no diagnóstico radiológico. 

 

1. 2. 2. Medicina Laboratorial 

A análise laboratorial constitui um meio de diagnóstico complementar simples e eficaz. Os 

exames mais comummente realizados são as bioquímicas sanguíneas (63,9%) e o 

hemograma (16,3%). Na tabela disposta no anexo I, secção 3, referem-se os principais 

métodos analíticos utilizados durante o decorrer do estágio curricular. 

 

1. 3. PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EMERGÊNCIAS MÉDICO-CIRÚRGICAS E EUTANÁSIA 

 

1. 3. 1. Procedimentos Médicos 

A realização de procedimentos médicos variados fez parte integrante da aprendizagem 

durante o decorrer do estágio curricular. A este nível, refere-se a diálise peritoneal e 

abdominocentese como procedimentos mais frequentemente realizados. 

 

Gráfico 14 – Frequência relativa dos procedimentos médicos realizados. 
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1. 3. 2. Emergências Médico-Cirúrgicas 

Um bom clínico deve estar sempre preparado para a ocorrência de emergências que exijam 

a sua rápida actuação e a realização de procedimentos médicos, como é o caso da 

ressuscitação cérebro-cárdio-pulmonar (CPCR). As principais emergências assistidas 

envolveram tratamento cirúrgico (46%) e o traumatismo foi uma causa muito frequente 

(35%). 

 

Gráfico 15 – Frequência relativa das emergências médico-cirúrgicas assistidas. 

 

1. 3. 3.Eutanásia 

A eutanásia é um acto médico bem definido no código deontológico do Médico Veterinário. 

Etiologicamente, a principal razão que levou à execução de eutanásia foi a doença 

oncológica (8 casos), seguida da insuficiência renal crónica (6 casos). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Endocrinologia estuda os mecanismos neuroendócrinos que regulam os processos 

metabólicos por resposta do organismo a estímulos exteriores. Alterações funcionais nas 

glândulas endócrinas são relativamente comuns na clínica de animais de companhia, sendo 

que uma das entidades clínicas mais complexas e intrigantes é a Diabetes Mellitus. 

Propõe-se como objectivo desta dissertação descrever o mecanismo fisiopatológico pelo 

qual a Diabetes Mellitus influencia o metabolismo da glicose, substrato fundamental para 

todos os seres vivos. Além disso, pretende-se compreender a importância desta doença na 

prática clínica, a sua evolução ao longo dos últimos anos e apresentar os métodos 

diagnósticos e opções terapêuticas actualmente disponíveis.  

Para garantir uma exposição coerente dos processos influenciados por esta afecção 

endócrina, optou-se por subdividir a revisão bibliográfica em três temas: “Glicose: Estrutura, 

Metabolismo e Função”, “Regulação Hormonal da Glicémia” e “Diabetes Mellitus”. 

 

2. 1. GLICOSE: ESTRUTURA, METABOLISMO E FUNÇÃO 

 

2. 1. 1. Estrutura 

A glicose (C6H12O6) ou dextrose é uma hexose cíclica (em equilíbrio) com um anel orgânico 

de 5 átomos de carbono e 1 de oxigénio. O carbono 5 tem uma ligação covalente a um 

grupo aldeído, formando um grupo CH2OH, razão pela qual é muitas vezes referenciada 

como uma aldohexose. Possui dois isómeros posicionais (L e D) sendo que o mais 

frequente em organismos vivos é a D-glicose (Stryer, Berg & Tymoczk, 2002; Nelson & Cox, 

2005). 

 

Figura 1 – Estrutura molecular da glicose: projecção bidimensional (Stryer et al., 2002). 

 

2. 1. 2. Origem e Absorção 

Em termos nutricionais, a glicose é um açúcar simples ou monossacarídeo proveniente da 

degradação dos polissacarídeos, constituintes dos carbohidratos da dieta. Os dois 

polissacarídeos mais mobilizáveis pelos animais são o amido (substância de reserva das 

plantas) e o glicogénio (substância de reserva dos animais) (Stryer et al., 2002). 

A nível nutricional, as principais fontes de carbohidratos são o amido (presente em grande 

quantidade nos cereais), a sacarose e a lactose (dissacarídeos). A sua catálise inicia-se 
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pela acção da α-amilase salivar (secretada pelas glândulas Parótidas), obtendo-se maltose 

e polímeros de glicose (com cerca de 3 a 9 resíduos de glicose). Antes de progredir para o 

fundo e corpo do estômago, cerca de 30 a 40% do amido já se encontra hidrolisado. No 

compartimento gástrico, a actividade da α-amilase salivar é bloqueada devido à descida do 

pH para valores inferiores a 4. O quimo passa então para o duodeno e porção proximal do 

jejuno, onde a α-amilase pancreática medeia a hidrólise do amido remanescente. As 

enzimas existentes nas células da bordadura em escova das microvilosidades intestinais 

(lactase, sacarase, malatase e α-dextrinase) são responsáveis pela degradação da lactose, 

sacarose, maltose e dos polímeros de glicose nos açúcares glicose, galactose e fructose. 

No final, obtemos como produtos terminais da digestão dos carbohidratos 85% de glicose e 

15% de galactose e fructose (Guyton & Hall, 2002). 

Os monossacarídeos estão então prontos para serem absorvidos pelo sistema Porta. As 

moléculas de glicose, galactose e fructose são fosforiladas com gasto de ATP para poderem 

entrar nas células hepáticas. A galactose e fructose são quase imediatamente convertidas 

em glicose, razão pela qual a glicose é o produto final comum de transporte de quase todos 

os carbohidratos da dieta. A fosforilação da glicose por acção da glicocinase (no fígado) ou 

pela hexocinase (nas restantes células) é um processo irreversível já que, à excepção das 

células do tracto intestinal, tubular renal e hepatócitos, as células não possuem a enzima 

glicose fosfatase. Esta enzima é responsável pela conversão da glicose-6P em glicose e 

fosfato, permitindo assim o transporte desta molécula na corrente sanguínea (Guyton & Hall, 

2002). 

 

2. 1. 3. Mecanismos de Transporte Membranário da Glicose 

 

2. 1. 3. 1. Difusão Facilitada 

A glicose é transportada pela membrana celular a favor do gradiente de concentração, 

através de um mecanismo de difusão facilitada mediado por proteínas transportadoras 

específicas (GLUT) (Guyton & Hall, 2002). Actualmente, é proposta a presença de doze 

tipos de transportadores de glicose, com propriedades cinéticas únicas, estreitamente 

ligadas às suas funções metabólicas e que dirigem a sua distribuição pelos diferentes 

tecidos (Nelson & Cox, 2005). A maioria das células expressa um número diferente de 

GLUTs em proporções distintas consoante a sua necessidade em glicose (Silva, 2005). Para 

compreender os processos metabólicos impelidos pela glicose é importante referir alguns 

dos GLUTs principais. A funcionalidade destes transportadores é de extrema importância na 

compreensão dos mecanismos fisiopatológicos que induzem a ocorrência de Diabetes 

mellitus. 
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Transportadores de Glicose Tipo 1 e 3 

Os transportadores de glicose tipo 1 estão amplamente difundidos por todo o corpo, sendo 

responsáveis pelo nível basal de glicose celular. Possuem elevada capacidade de transporte 

e alta afinidade para a glicose, repondo rapidamente o nível de glicose intracelular. Os 

GLUT1 exercem funções de transporte de glicose na célula eritrocitária, para a qual este 

metabolito é extremamente importante (Nelson & Cox, 2005; Silva, 2005). Em conjunto com 

os GLUT3, são responsáveis pelo transporte de glicose ao cérebro sendo portanto 

independentes da acção da insulina, já que, como é sabido, a glicose é o único nutriente a 

ser utilizado por este órgão (Silva, 2005). O GLUT1 é expresso nas células endoteliais, 

sendo responsável pelo transporte de glicose através da barreira hematocefálica, enquanto 

que o transportador GLUT3 proporciona o transporte do astrócito ao neurónio (Maher 

Vannucci & Simpson, 1994; Silva, 2005). Em situações de hipoglicémia, há um aumento na 

expressão de GLUT1 para maior captação de glicose pelo tecido neuronal (Silva, 2005).  

 

Transportadores de Glicose Tipo 2 

Estes transportadores possuem a maior cinética entre os GLUT e estão presentes nos 

hepatócitos, células β pancreáticas, mucosa intestinal e rins (Nelson & Cox, 2005; Silva, 

2005). Dada a sua alta afinidade para a glicose e visto que são modulados pela insulina, a 

velocidade de transporte de glicose para estas células é proporcional à glicémia. Como 

estão presentes em grande número nas células β pancreáticas, a sua funcionalidade é 

fundamental para garantir uma resposta hormonal íntegra às variações da glicose 

sanguínea. Assim, alterações na expressão de GLUT2 estão associadas a um defeito de 

estimulação da insulina em diabéticos do tipo 1, que conduz à manutenção anómala de 

níveis altos de glicose circulante (Silva, 2005). 

 

Transportadores de Glicose Tipo 4 

Os transportadores de glicose tipo 4 são os que usufruem de menor cinética entre os GLUT, 

mas possuem uma grande afinidade para a glicose. Estão presentes em grande quantidade 

nas membranas celulares do músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo e a acção da 

insulina modula a sua expressão (Nelson & Cox, 2005; Silva, 2005). Estes transportadores 

estão incorporados em vesículas citoplasmáticas e a sua translocação para a membrana 

celular ocorre apenas após estimulação insulínica (Silva, 2005; Watson & Pessin, 2005). No 

entanto, não existe uma correlação simples entre resistência à insulina e os GLUT4, já que 

qualquer defeito na rota de translocação das vesículas determina a resistência ao estímulo 

da insulina, predispondo assim o indivíduo para o desenvolvimento de Diabetes tipo 2 (Silva, 

2005). Um dos factores que afecta negativamente os GLUT4 é a lesão celular produzida por 

exercício excessivo: a libertação de mediadores da inflamação, como o factor de necrose 

tumoral (TNF-α) induz uma diminuição na densidade dos GLUT e torna o músculo mais 
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resistente à captação de glicose (Kirwan & Aguila, 2003). Apesar de todas as variáveis que 

alteram a qualidade e quantidade destes transportadores, verifica-se que os animais 

diabéticos e obesos possuem um nível de GLUT4 diminuído (Carvalho, 2005). Actualmente, 

ensaios experimentais utilizando ratinhos com sobre-expressão do gene que regula a 

transcrição do transportador GLUT4 provocaram grande impacto na comunidade científica; 

os indivíduos estudados evidenciaram uma redução no nível de glicose sanguínea e um 

aumento significativo na sensibilidade à insulina com mobilização de ácidos gordos no 

tecido adiposo (Carvalho, 2005). Este estudo poderá ser o ponto de partida para uma nova 

terapia de Diabetes, com recurso à alteração dos mecanismos de regulação da expressão 

dos GLUT4. 

 

2. 1. 3. 2. Co-Transporte de Sódio-Glicose 

No caso especial das células do tracto intestinal e do epitélio tubular renal predomina um 

mecanismo de co-transporte activo de sódio-glicose. Deste modo, é possível transportar 

moléculas de glicose contra o seu gradiente de concentração, facilitando os processos de 

absorção intestinal e reabsorção renal (Guyton & Hall, 2002). Este mecanismo envolve o 

movimento da glicose acoplado ao gradiente de concentração do sódio e é mediado por 

proteínas transportadoras denominadas SGLT1 (de alta afinidade para a glicose, presente 

tanto no epitélio intestinal como no rim) e SGLT2 (de baixa afinidade para a glicose, 

presente no epitélio tubular renal). O transporte de glicose associado às SGLT é 

independente da acção da insulina, permitindo uma captação autónoma da glicose da dieta 

e evitando uma perda deste composto por excreção renal (Silva, 2005). 

 

2. 1. 4. Vias Metabólicas 

A D-glicose ocupa uma posição central no metabolismo, sendo fundamental em numerosos 

processos do organismo (Stryer et al., 2002; Nelson & Cox, 2005). É o único nutriente 

passível de ser utilizado pelo cérebro, retina e epitélio germinativo das gónadas em 

quantidades suficientes para fornecer a energia necessária à sua manutenção e função e é 

o substrato energético primário dos eritrócitos ( Feldman, Zinkl & Jain, 2000; Guyton & Hall, 

2002).  

Após entrada na célula, a glicose é fosforilada irreversivelmente (salvo as excepções já 

mencionadas) e segue uma de duas vias consoante as necessidades energéticas do 

organismo: Oxidação (por glicólise ou através da via das pentoses-fosfato) ou 

Armazenamento (em glicogénio no musculo e fígado) (Nelson & Cox, 2005). 
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Figura 2 – Esquema sumário das vias metabólicas da glicose (adaptado de Nelson e Cox 

(2005)). 

 

2. 1. 4. 1. Oxidação via Glicólise 

A via oxidativa produz 686.000 calorias de energia por cada molécula de glicose (Guyton & 

Hall, 2002). Na glicólise, através de 10 etapas sucessivas de reacções químicas, procede-se 

à clivagem da glicose para formar duas moléculas de piruvato. No total, o ganho por cada 

mole de glicose oxidada é de 2 ATP. Em condições aeróbias, o piruvato é degradado a 

Acetil-CoA e segue para o ciclo do ácido cítrico, onde são formados dióxido de carbono e 

água. Os átomos de hidrogénio libertados são então utilizados para produzir grandes 

quantidades de ATP. Quando o ambiente é anaeróbio, ocorre o processo de fermentação 

láctica com produção de ácido láctico (Nelson & Cox, 2005). O lactato que não é utilizado 

pelas células pode ser transportado até o fígado para reciclagem posterior (ciclo de Cori) e 

ser utilizado como percursor na neoglucogénese (Guyton & Hall, 2002).  

No caso específico das células eritrocitárias, a glicólise anaeróbia parece ser a principal 

fonte de energia para os processos metabólicos. Dada a ausência de mitocôndrias nestas 

células, o único processo passível de produzir ATP em quantidades apreciáveis é a 

conversão de glicose em lactato (Feldman et al., 2000). 

 

2. 1. 4. 2. Oxidação via Pentoses-Fosfato 

A via das pentoses-fosfato é responsável por 30% da degradação da glicose e constitui uma 

alternativa para o metabolismo energético quando ocorrem anormalidades nas enzimas que 

regulam a glicólise; este mecanismo oxidativo permite a produção de NAPH e pentoses-

fosfato, percursores da biossíntese dos nucleótidos (Stryer et al., 2002; Guyton & Hall, 

2002). 

Nos eritrócitos, apenas 5 a 13% da glicose metabolizada segue para a via das pentoses-

fosfato, processo que pode ser acelerado significantemente pela presença de agentes 

oxidantes (Feldman et al., 2000). 
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2. 1. 4. 3. Via dos Polióis 

A via dos polióis tem lugar quando a capacidade de gasto de glicose via glicólise é excedida. 

A este nível, dois compostos tomam especial importância nas complicações crónicas da 

Diabetes mellitus: o sorbitol (obtido por redução da glicose, mediada pela enzima aldose 

reductase) e a fructose (obtida por oxidação do sorbitol, processo mediado pela sorbitol 

desidrogenase) (Fregonesi, Faria, Molinari & Neto, 2004). 

 

2. 1. 4. 4. Armazenamento 

Quando não existe uma necessidade imediata de energia para os processos metabólicos, a 

glicose adicional que entra nas células é armazenada sob a forma de glicogénio no fígado e 

tecido muscular (por acção da glicogénio sintetase) ou convertida em gordura (Guyton & 

Hall, 2002). 

A glicose em excesso tem a capacidade de se unir irreversivelmente à hemoglobina e outras 

proteínas séricas (como a albumina) formando hemoglobina glicosilada (HbA1c) e 

fructosamina, compostos valiosos aquando do diagnóstico laboratorial de hiperglicémia e 

Diabetes mellitus (Elliott, Nelson, Reusch, Feldman & Neal, 1999). 

 

2. 1. 4. 5. Glicogenólise e Neoglucogénese 

Em situações de carência energética, torna-se obrigatório degradar o glicogénio hepático 

em resíduos de glicose, por acção da glicogénio fosforilase (glicogenólise) ou formar novas 

moléculas de glicose através de um processo denominado neoglucogénese. A 

neoglucogénese consiste, assim, na produção de glicose a partir dos produtos 

intermediários do ciclo do ácido cítrico e dos produtos finais do glicólise, como o lactato, 

piruvato, o glicerol e os aminoácidos (Stryer et al., 2002; Nelson & Cox, 2005). 

 

2. 1. 4. 6. Cetogénese 

Quando a deficiência em glicose ultrapassa a capacidade de mobilização das reservas do 

organismo, ocorre a formação de corpos cetónicos por conversão hepática da acetil-CoA, 

resultante da oxidação dos ácidos gordos. Este processo permite a nutrição de tecidos como 

o músculo esquelético, coração, cérebro e córtex renal. A síntese de corpos cetónicos 

(Acetona, Acetoacetato e β-Hidroxibutirato) é favorecida quando há promoção excessiva da 

lipólise (transformação dos triglicéridos em ácidos gordos) e oxidação dos ácidos gordos 

(conversão dos ácidos gordos em acetil-CoA). O acetil-CoA resultante é convertido em 

Acetoacetil-CoA que vai ser o percursor dos corpos cetónicos (Stryer et al., 2002; Nelson & 

Cox, 2005). 
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2. 2. REGULAÇÃO HORMONAL DA GLICÉMIA 

As hormonas peptídicas responsáveis pela regulação do metabolismo energético são o 

Glucagon e a Insulina, sintetizadas, respectivamente, pelas células α e β dos ilhéus de 

Langerhans, unidade funcional do pâncreas endócrino. Além destas células, consideram-se 

ainda no pâncreas endócrino as células δ, produtoras de Somatostatina e as células F, que 

sintetizam o Polipéptido Pancreático (Cunningham, 1999; Guyton & Hall, 2002; Nelson, 

2005). 

A estreita inter-relação entre estes diferentes tipos celulares (figura 3) permite uma sincronia 

entre os mecanismos hormonais que regulam a glicémia, de modo a alcançar a homeostasia 

do metabolismo energético.  

 

Figura 3 – Esquema das interacções entre as células do pâncreas endócrino (adaptado de 

Cunningham (1999)). 

 

O pâncreas está sob controlo do Sistema Nervoso Autónomo, possuindo inervação 

adrenérgica e colinérgica. Em situações de stress e no jejum, as catecolaminas do Sistema 

Nervoso Simpático induzem uma mobilização das reservas do organismo, através da 

inibição da libertação de insulina pelas células β e da estimulação da secreção de glucagon 

pelas células α. Quando há aumento da concentração de nutrientes na circulação periférica 

(como ocorre no período pós-prandial), predomina a libertação de acetilcolina pelo Sistema 

Nervoso Parassimpático, que vai estimular as células α e β a produzirem as suas 

respectivas hormonas, com o objectivo de manter as concentrações dos metabolitos 

(especialmente a glicose) dentro dos limites fisiológicos (Cunningham, 1999).  

Como tal, o pâncreas endócrino desempenha um papel fundamental na recepção e 

integração de diversos estímulos orgânicos e na obtenção de uma resposta eficaz aos 

requerimentos energéticos do organismo. As hormonas por ele produzidas actuam por 

mecanismos de retro-alimentação na regulação de numerosos processos metabólicos no 

organismo, dentro dos quais o mais relevante é a manutenção da glicose sanguínea dentro 

dos limites fisiológicos. 
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2. 2. 1. Insulina 

A insulina é uma proteína constituída por duas cadeias, A e B (com 21 e 30 aminoácidos 

respectivamente), ligadas por duas pontes de dissulfito (Nelson & Cox, 2005). A sua 

composição varia de espécie para espécie consoante as posições 8, 9 e 10 da cadeia 

(Guyton & Hall, 2002). 

 

Figura 4 – Diagrama esquemático da estrutura da molécula de pró-insulina, mostrando as 

cadeias A e B e a porção correspondente ao péptido C (Bolander, 2004). 

 

2. 2. 1. 1. Síntese e Efeitos Celulares 

A síntese de insulina inicia-se com a formação de um polipéptido linear denominado pré-pró-

insulina (figura 4) dentro do Retículo Endoplasmático Rugoso, sendo depois retirada uma 

porção peptídica (péptido C), originando-se a pró-insulina. A pró-insulina é espiralada e os 

fragmentos finais são unidos por meio de pontes dissulfito. Após transferência para o 

Aparelho de Golgi, a pró-insulina é processada e armazenada em grânulos sob a forma de 

Insulina e Péptido C (Gardner & Shoback, 2007). 

A secreção de insulina pelas células β segue uma cinética bifásica constituindo uma fase 

aguda (que corresponde à exocitose de insulina pré-formada por secreção dos grânulos do 

aparelho de Golgi) e uma fase crónica (que corresponde à síntese de insulina no retículo 

endoplasmático rugoso). A insulina é então excretada para o plasma, onde circula 

principalmente na forma não ligada, possuindo um tempo de semi-vida de cerca de 6 min. A 

fracção de insulina que não é utilizada pelas células alvo é rapidamente degradada no 

fígado e em menor grau nos rins, onde diversas proteases (como a insulinase) cindem as 

cadeias polipéptidicas em péptidos e aminoácidos (Cunningham, 1999). 

O mecanismo pelo qual a insulina induz efeitos nas células-alvo envolve a sua ligação a 

uma proteína receptora de membrana, constituída por duas subunidades α (situadas no 

exterior da membrana) e duas subunidades β (situadas no interior da membrana). A insulina 

liga-se às subunidades α causando a autofosforilação das subunidades β e sua 

consequente transformação numa enzima activa, a proteína cinase local. Por mecanismos 

variados de amplificação, ocorre a activação e inactivação de determinadas enzimas 
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intracelulares gerando alterações metabólicas específicas. A longo prazo, ocorrem também 

modificações na velocidade de tradução do RNA mensageiro com a formação de novas 

proteínas, induzindo modificações celulares tardias (Nelson & Cox, 2005). 

 

2. 2. 1. 2. Efeitos Metabólicos 

O principal efeito da insulina é promover a movimentação da glicose para dentro da célula, 

baixando a concentração sanguínea deste composto. A nível celular, esta hormona induz 

um aumento na permeabilidade da membrana em relação à glicose, aminoácidos, potássio, 

sódio e magnésio. As acções metabólicas da insulina expressam-se por oxidação da glicose 

em piruvato e lactato e por conversão intracelular de glicose, ácidos gordos e aminoácidos 

nas suas formas de armazenamento (respectivamente, glicogénio, triglicéridos e proteínas) 

(Cunningham, 1999).  

 

Glicose 

Na célula, a insulina estimula a acção de enzimas como a glicocinase, fosfofructocinase e 

piruvato-cinase, promovendo a oxidação da glicose via glicólise. No músculo esquelético, 

tecido adiposo e fígado há um aumento na síntese de glicogénio por estimulação da 

glicogénio sintetase e inibição da glicogénio fosforilase; quando a capacidade de 

armazenamento de glicogénio é excedida, a glicose adicional é convertida em ácidos 

gordos. O fígado é o alvo central da acção insulínica na regulação da glicémia: possui a 

capacidade de remover a glicose em excesso no período pós-prandial e devolvê-la, se 

necessário, quando o período entre as refeições se alonga e a concentração de insulina 

declina (Cunningham, 1999; Guyton & Hall, 2002). No caso específico do tecido muscular, 

sabe-se que a utilização intracelular de glicose é preterida em relação aos ácidos gordos 

não só no período pós-prandial (no qual a secreção de insulina está aumentada) como 

também em períodos de exercício moderado a intenso, por mecanismos que permanecem 

ainda desconhecidos (Guyton & Hall, 2002). 

Simultaneamente à conversão de glicose em glicogénio, a insulina induz decréscimo na 

síntese de novas moléculas de glicose via neoglucogénese hepática ao promover a inibição 

de hormonas hepáticas (como a fructose 1-6-bifosfato-aldolase, piruvato-carboxilase, 

fosfoenolpiruvato-carboxilase e glicose 6-fosfatase) e devido à baixa disponibilidade do 

organismo em aminoácidos (já que a insulina induz a síntese proteica nos tecidos 

periféricos) (Cunningham, 1999; Guyton & Hall, 2002). 

 

Ácidos Gordos 

De forma genérica, podemos dizer que a acção da insulina sobre o metabolismo dos lípidos 

é promover a sua poupança, já que induz a utilização preferencial de glicose como 

metabolito energético. No entanto, quando já não é possível transformar a glicose em 
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glicogénio hepático, esta é convertida em ácidos gordos, que posteriormente são 

armazenados sob a forma de triglicéridos. A acção da insulina é então promotora da 

produção de triglicéridos a partir dos ácidos gordos, expressando-se por vários mecanismos: 

aumento da concentração de acetil-CoA, percursora da síntese de ácidos gordos (visto há 

estimulação da produção de piruvato via glicólise), estimulação das enzimas piruvato-

desidrogensase e acetil-CoA-carboxilase, activação da lipoproteína-lipase (responsável pelo 

transporte de ácidos gordos para o tecido adiposo) e inibição da lipase (responsável pela 

lipólise do tecido adiposo) (Guyton & Hall, 2002). Sendo assim, esta hormona permite um 

correcto armazenamento da gordura ao inibir a sua degradação excessiva e consequentes 

efeitos nocivos no organismo. 

 

Aminoácidos 

A nível proteico, a insulina estimula a captação de aminoácidos para as células e inibe a 

degradação proteica. Além disso, promove a síntese proteica por aumento na quantidade de 

aminoácidos disponíveis (devido ao poder inibitório que exerce sobre a neoglucogénese), 

aumento na produção de RNA mensageiro e aumento da velocidade de transcrição de 

determinadas sequencias de DNA (que codificam enzimas envolvidas na síntese proteica). 

Como tal, a insulina actua em sinergia com a hormona do crescimento no sentido de 

promover o processo do crescimento (Guyton & Hall, 2002). 

 

2. 2. 1. 3. Regulação 

O principal estímulo para síntese e libertação de insulina pelas células β é o aumento da 

glicémia. Como já foi referido anteriormente, o mecanismo celular que regula o transporte de 

glicose para as células β envolve a sua interacção com os transportadores GLUT2 da 

membrana plasmática (Nelson & Cox, 2005). Esta interacção provoca a activação da adenil-

ciclase, síntese de cAMP e aumento das concentrações intracelular de cálcio, que vai 

induzir a exocitose dos grânulos que contem a insulina e o péptido C. O mecanismo de 

retro-alimentação responsável pelo controlo da hormona funciona então de forma simples e 

eficaz: a insulina baixa a glicémia por transporte da glicose para os tecidos; esta baixa 

concentração de glicose circulante é detectada pelas células β (já que não há activação dos 

GLUT2), que diminuem a secreção de insulina (Nelson & Cox, 2005). 

Além da glicémia, outros factores promovem a secreção de insulina pelas células β: a 

secreção de gastrina, colecistocinina, secretina e péptido gastroinibidor e a presença de 

aminoácidos (como a arginina e a lisina) e ácidos gordos no tracto gastrointestinal 

(Cunningham, 1999). A estreita relação entre o sistema gastrointestinal e o mecanismo 

endócrino de regulação de insulina pretende assim garantir o armazenamento adequado 

dos nutrientes no período pós-prandial e minimizar os efeitos da circulação de metabolitos 

potencialmente tóxicos no organismo. 
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A regulação hormonal da insulina é ainda influenciada directamente pela acção das 

hormonas do pâncreas endócrino sobre a adenil-ciclase intracelular. A somatostatina inibe 

directamente a sua secreção e o glucagon activa-a, através de um mecanismo de retro-

alimentação positivo (figura 3). Finalmente, a acção de determinadas substâncias 

neuroendócrinas como o cortisol, hormona do crescimento, progesterona e estrogénios 

impulsiona a secreção de insulina pelas células β. Por esta razão, entidades clínicas que 

originem um aumento do nível plasmático destas hormonas (como o Hiperadrenocorticismo, 

Acromegália, entre outras) potenciam a exaustão do pâncreas endócrino, por estimulação 

excessiva das células β. Consequentemente, estas hormonas designam-se Diabetogénicas, 

devido ao poder que exercem sobre a secreção de insulina e ao seu papel na patogénese 

da Diabetes mellitus (Cunningham, 1999).  

 

2. 2. 2. Glucagon 

O glucagon é um polipéptido de cadeia simples composto por 29 aminoácidos (Nelson & 

Cox, 2005). Além das células α pancreáticas, existem outros locais de produção de 

análogos desta hormona como o estômago (glucagon intestinal) e o intestino delgado 

(glicentin) (Cunningham, 1999). 

 

2. 2. 2. 1. Síntese e Efeitos Celulares 

A síntese de glucagon ocorre de forma idêntica à insulina, com formação a partir de uma 

molécula percursora no Retículo Endoplasmático Rugoso e processamento final dentro dos 

grânulos secretórios do Aparelho de Golgi. A sua acção sobre as células resulta da sua 

interacção com os receptores membranários das células-alvo e consequente aumento do 

cAMP, que conduz à interconversão de enzimas específicas dos processos metabólicos 

(Nelson & Cox, 2005). 

 

2. 2. 2. 2. Efeitos Metabólicos 

De forma geral, o glucagon age sobre o metabolismo de forma antagónica à insulina, isto é, 

diminui a síntese de glicogénio, aumenta a glicogenólise e neoglucogénese e promove a 

lipólise e a síntese de ácidos gordos. No período pós-prandial imediato, a insulina estimula o 

armazenamento de carbohidratos, proteínas e triglicéridos, com vista à conservação da 

energia pelo organismo. Quando os níveis plasmáticos de nutrientes se tornam insuficientes 

para cobrir as necessidades energéticas do organismo, o glucagon vai estimular a 

mobilização das reservas intracelulares em glicogénio, proteínas e triglicéridos, prevenindo 

situações de escassez (Guyton & Hall, 2002). 

Relativamente ao metabolismo proteico, tanto a insulina como o glucagon são libertados 

quando a concentração de proteínas no sangue aumenta (Guyton & Hall, 2002). A insulina, 

promove o armazenamento proteico, diminuindo a quantidade de aminoácidos disponíveis 
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para a produção de novas moléculas de glicose. O glucagon, por sua vez, estimula a 

neoglucogénese, aumentando a glicémia. A acção complementar das duas hormonas 

permite um equilíbrio dos níveis de glicose sanguínea (Cunningham, 1999). 

 

2. 2. 2. 3. Regulação 

A glicémia é o principal agente regulador da actividade do glucagon sobre as células. Ela 

actua por um mecanismo de retro-alimentação negativa: em situações de hipoglicémia, há 

estimulação do glucagon (e inibição da insulina) com consequente saída da glicose 

intracelular para a circulação sanguínea; na hiperglicémia, predomina a secreção de 

insulina, com consequente entrada da glicose para o interior das células, tendo em vista o 

seu armazenamento (Cunnigham, 1999; Guyton & Hall, 2002).  

De forma análoga à insulina, a secreção de gastrina, colecistocinina e péptido gastroinibidor 

estimulam a secreção de glucagon, obtendo-se um pico na sua concentração quando o 

intervalo entre as refeições se alonga e a concentração de glicose sanguínea começa a 

declinar. A nível celular, a secreção de glucagon pelas células α é inibida pela somatostatina 

e pela insulina (figura 3) (Cunningham, 1999). O exercício intenso causa também um 

aumento na secreção de glucagon, por mecanismos que permanecem desconhecidos 

(Guyton & Hall, 2002).  
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2. 3. DIABETES MELLITUS 

O termo Diabetes Mellitus corresponde ao conjunto de alterações que levam à incapacidade 

de regulação do metabolismo da glicose devido a uma falha absoluta ou relativa de insulina 

(Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 2003). A 

síndrome caracteriza-se clinicamente por poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e 

hiperglicémia persistente, razão pela qual é muitas vezes referida como a doença dos quatro 

Ps. A incidência de Diabetes Mellitus em canídeos e felídeos ronda os 0.002 a 0.01% da 

população, sendo uma das afecções endócrinas mais frequentes em pequenos animais 

(Nelson, 2005). 

 

2. 3. 1. Enquadramento Histórico 

A primeira descrição desta doença foi encontrada no Papiro de Ebers, no antigo Egipto, que 

a caracterizava como uma “doença do excesso de urina doce associada a emagrecimento e 

morte”. A palavra Diabetes significa “sifão” em grego e foi atribuída por Areteu de Capadócia 

no século II, numa referência à poliúria observada nos pacientes. Em 1679, Thomas Wills 

reconheceu-a como entidade clínica e criou o termo Diabetes Mellitus referindo-se ao sabor 

a mel da urina dos portadores da doença. Posteriormente, em 1889, Minkowsk e Von 

Mehring realizaram pancreatectomias em cães e verificaram que os níveis de glicose no 

sangue e na urina aumentavam. Iniciou-se então uma procura do mecanismo endócrino que 

desencadeava a patologia até que, em 1869, Paul Langerhans revelou a anatomia do 

pâncreas endócrino. Finalmente, em 1921, Frederick Grant Banting e Charles Best, 

conseguiram isolar a molécula responsável pela diminuição da glicémia no organismo, a que 

chamaram Insulina (do latim insula, que significa ilha) (Nelson & Cox, 2005; Canadian 

Diabetes Association, 2008). 

 

2. 3. 2. Classificação e Etiologia 

No contexto da classificação etiológica da Diabetes mellitus, torna-se importante apreender 

primariamente dois conceitos que são parte integrante dos mecanismos fisiopatológicos que 

despoletam o seu aparecimento. Define-se como sensibilidade à insulina o decréscimo de 

glicose em relação a uma determinada quantidade de insulina; resistência à insulina refere-

se a um decréscimo acentuado na sensibilidade à insulina (Rand & Marshall, 2005a). 

A etiopatogénese da Diabetes mellitus é complexa e multifactorial e tem sido objecto de 

inúmeros estudos nos últimos anos (Nelson, 2005). Actualmente, sabe-se que tanto a 

componente genética como a ambiental são de importância crucial no desenvolvimento da 

entidade clínica e que os factores etiológicos que contribuem para o seu aparecimento são 

distintos em cães e gatos (tabela 2) (Rand, Fleeman, Farrow, Appleton & Lederer, 2004; 

Nelson, 2005). 
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Tabela 2 – Factores etiológicos que contribuem para o aparecimento da Diabetes mellitus 

em canídeos e felídeos (adaptado de Nelson (2005)). 

CCAANNÍÍDDEEOO  FFEELLÍÍDDEEOO    
Genética 
Insulinite imunomediada 
Pancreatite 
Obesidade 
Doença hormonal 
concumitante 
(Hiperadrenocorticismo, 
Diestro, Hipotiroidismo) 

Fármacos 
(Corticosteróides) 
Infecção 
Doença concumitante 
(Insuficiência cardíaca 
e Insuficiência renal) 
Hiperlipidémia 

Amiloidose do pâncreas 
endócrino 
Obesidade 
Pancreatite 
Doença hormonal 
concumitante 
(Hiperadrenocorticismo, 
Acromegália, Hipertiroidismo) 

Fármacos 
(Corticosteróides e Acetato 
de megestrol) 
Infecção 
Doença concumitante 
(Insuficiência cardíaca e 
Insuficiência renal) 

 

Actualmente existe uma classificação internacional, elaborada em 1997, para a Diabetes 

Mellitus em seres humanos que a subdivide em 4 grupos (Expert Committee on the 

Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 2003): 

• Tipo 1 (Por destruição das células β, geralmente resultando em deficiência absoluta em 

insulina); 

• Tipo 2 (Por resistência à insulina com deficiência relativa em insulina ou defeito na 

secreção de insulina com resistência à insulina); 

• Outros tipos específicos de Diabetes (Por defeitos genéticos na função das células β, 

defeitos genéticos na acção da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, 

iatrogénicas, infecciosas, formas invulgares de Diabetes imunomediada e outras síndromes 

genéticos associados com Diabetes); 

• Diabetes gestacional (Qualquer grau de intolerância à glicose após o primeiro 

reconhecimento de gravidez). 

Em Medicina Veterinária, não existe um consenso internacional quanto à classificação da 

Diabetes mellitus. Actualmente, os sistemas classificativos de referência utilizam como 

critérios o mecanismo fisiopatológico e as alterações patogénicas que ocorrem nas células β 

pancreáticas (utilizando o modelo humano e distinguindo os tipos já referidos) e a resposta 

do doente à insulinoterapia (que distingue Diabetes Mellitus Insulino-Dependente (DMID) e 

Diabetes Mellitus Não Insulino-Dependente (DMNID)) (Nelson, 2005).  

 

2. 3. 2. 1. Classificação por Aplicação do Modelo Humano 

A aplicabilidade do modelo humano na prática Veterinária gera alguma polémica, devido às 

diferenças óbvias entre os processos metabólicos e neuroendócrinos nas espécies animais 

consideradas. No entanto, parece importante conhecer este sistema classificativo, que em 

termos científicos permite um diagnóstico preciso e definitivo da etiopatogenia da afecção. 

Na tabela 3 estão explícitos os principais tipos de Diabetes nos animais de companhia por 

aposição ao modelo humano, sua prevalência e mecanismo patogénico. 
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Tabela 3 – Classificação da Diabetes mellitus em canídeos e felídeos com base no 

mecanismo fisiopatológico, baseada em estudos de Rand e Marshall (2005) e Fleeman e 

Rand (2008). 

CCAANNÍÍDDEEOO  FFEELLÍÍDDEEOO  TTiippoo  
CCllaassssiiffiiccaattiivvoo  
eemm  HHuummaannooss  

FFrreeqquuêênncciiaa  
RReellaattiivvaa  

((%%))  
PPaattooggéénneessee  AApprreesseennttaaççããoo  

CCllíínniiccaa  

FFrreeqquuêênncciiaa  
RReellaattiivvaa  

((%%))  
PPaattooggéénneessee  AApprreesseennttaaççããoo  

CCllíínniiccaa  

TTiippoo  11  50 

Corresponde ao 
análogo humano de 
LADA 
• Destruição auto-
imune das células β 
• Susceptibilidade 
genética 
• Factores 
ambientais 

• Cães não-
obesos, de 
meia-idade ou 
geriátricos 
• Deficiência 
absoluta em 
insulina 

Não 
relatada - - 

TTiippoo  22  
Não 

relatada - - 80-95 

• Destruição do 
pâncreas endócrino 
por substância 
amilóide 
• Associada a 
resistência à 
insulina 
• Susceptibilidade 
genética e factores 
ambientais 

• Gatos obesos, 
de interior 
• Deficiência 
absoluta ou 
relativa em 
insulina 

30 % 
Pancreatite crónica 
com destruição 
tecidular 

• Sinais 
clínicos 
ocorrem 
previamente à 
IPE 
• Deficiência 
absoluta e 
permanente 
em insulina TTiippoo  33  

((oouuttrrooss  ttiippooss  
eessppeeccííffiiccooss  

ddee  DDiiaabbeetteess))  

50 20% 
Doença concorrente 
ou terapia 
causadora de 
resistência à 
insulina 
• Poderá estar 
associada 
pancreatite crónica 
e destruição auto-
imune das células β 

• Cães com 
doenças 
indutoras de 
resistência à 
insulina (ver 
tabela 4) 
• Deficiência 
absoluta ou 
relativa em 
insulina 

5-20 

• Destruição não 
específica do 
pâncreas 
(pancreatite, 
adenocarcinoma) 
• Doença 
concorrente ou 
terapia causadora 
de resistência à 
insulina (ver tabela 
4) 
 

• Gatos com 
doenças 
indutoras de 
resistência à 
insulina (ver 
tabela 4) 
• Deficiência 
absoluta ou 
relativa em 
insulina  
 

DDiiaabbeetteess  
GGeessttaacciioonnaall  

Ocasional 

 
A progesterona e a 
hormona do 
crescimento causam 
resistência à 
insulina 

• Cadelas 
grávidas ou 
em diestro 
• Deficiência 
absoluta ou 
relativa em 
insulina 
• Remissão 
dos sinais 
clínicos 
possível no 
termino da 
gravidez ou 
diestro 

Não 
relatada - - 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1 

A Diabetes mellitus tipo 1 é caracterizada por uma combinação de susceptibilidade genética 

com destruição auto-imune das células, redução do número de ilhéus de Langerhans, 

decréscimo no número de células β pancreáticas e progressiva insuficiência na produção de 

insulina (Nelson, 2005). Em humanos, a Diabetes de origem auto-imune varia na taxa de 
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progressão e faixa etária tomando então dois grupos representativos: um de evolução rápida 

em crianças e um de evolução lenta e gradual em adultos. Este último grupo, também 

denominado de LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adults) é caracterizado por uma 

destruição lenta e gradual das células β não associada com a obesidade (Rand et al., 2004). 

A nível epidemiológico, parece haver alguma relação entre a LADA e a Diabetes mellitus 

tipo 1 canina, já que os grupos etários mais afectados em cães são animais com mais de 7 

anos, não-obesos e o início de sinais clínicos é geralmente insidioso, variando de semanas 

a anos. Muitos autores acreditam então que a patogénese destas duas formas de doença 

poderá ser similar (Rand et al., 2004). A hipótese mais aceite actualmente admite a 

infiltração de células inflamatórias nos ilhéus pancreáticos com produção de anticorpos 

contra as células β (Nelson, 2005). Estes anticorpos vão atingir a insulina ou mesmo um 

antigénio na membrana das células β, podendo ser então causa ou consequência da 

destruição celular observada (Rand et al., 2004). A presença de anticorpos anti-insulina foi 

determinada numa percentagem elevada de pacientes caninos, constituindo cerca de 50% 

da população estudada num ensaio realizado por Hoenig e Dawe (1992). Este facto vem 

comprovar a teoria que sugere que o tipo mais frequente em canídeos corresponde ao tipo 1 

humano e revela que o carácter da Diabetes nesta espécie tem uma base 

predominantemente auto-imune. Sendo assim, considera-se que diagnóstico tipológico da 

Diabetes tipo 1 é dado pela presença destes anticorpos, que, segundo Catchpole, Kennedy, 

Davison e Ollier (2008), poderão apresentar reactividade contra a insulina, células β ou 

contra o ácido glutâmico descarboxilase canino (GAD). A presença destes anticorpos 

precede usualmente a ocorrência de sinais clínicos e de hiperglicémia (Nelson, 2005). Em 

felídeos, a presença deste tipo de anticorpos é extremamente rara, pelo que se considera 

empiricamente que o tipo 1 não existe nesta espécie (Harb-Hauser, Nelson, Gershwin & 

Neal, 1998). A nível prático, a realização de testes imunológicos que permitam a detecção 

de anticorpos anti-insulina não tem utilidade prática em Medicina Veterinária pelo que a 

determinação do tipo não é uma prioridade para o clínico. Os doentes que sofrem da 

Diabetes mellitus tipo 1 poderão, numa fase inicial, ser controláveis com terapêuticas que 

não a insulínica mas, eventualmente, tornam-se dependentes de insulina para o controlo da 

patologia, correspondendo à classificação tipológica de DMID (Nelson, 2005). 

 

Diabetes Mellitus Tipo 2 

A Diabetes mellitus tipo 2 é caracterizada por um defeito na secreção e acção da insulina 

associado a resistência à insulina (Expert Committee on the Diagnosis and Classification of 

Diabetes Mellitus, 2003). Neste tipo, a quantidade de insulina sérica poderá estar igual, 

aumentada ou diminuída sendo que, de qualquer modo, não é capaz de vencer a resistência 

à insulina gerada nos tecidos periféricos. A disfunção das células β que leva à falha na 

acção de insulina tem uma etiologia complexa e multifactorial, envolvendo uma combinação 
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de factores ambientais e susceptibilidade genética (Rand et al., 2004). 

Epidemiologicamente, este tipo parece estar associado aos felídeos, não estando 

determinada a sua prevalência em canídeos, já que nesta espécie não ocorre Diabetes 

associada a obesidade. De forma análoga aos humanos, factores como a obesidade, 

inactividade física, dieta e ambiente urbano são potenciadores do desenvolvimento de 

Diabetes tipo 2. A falha na secreção de insulina, tanto em humanos como em gatos, está 

frequentemente associada à destruição das células β por substância amilóide e pancreatite 

e é potenciada por entidades que originem resistência à insulina, como a obesidade e o 

antagonismo da insulina (Rand et al., 2004; Rand, 2007). A perda de eficiência das células β 

e de sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos é normalmente progressiva. Os gatos 

que inicialmente têm alguma capacidade de secreção endógena de insulina (DMNID) 

rapidamente se tornam dependentes de insulinoterapia (DMID) (Nelson, 2005). Como tal, 

cerca de 75% dos gatos com Diabetes mellitus tipo 2 são insulino-dependentes (Rand & 

Martin, 2001). Os factores que potenciam a ocorrência de Diabetes mellitus em gatos irão 

ser discutidos de forma extensiva mais adiante. 

 

Diabetes Mellitus Tipo 3 

A Diabetes mellitus tipo 3, ou Diabetes secundária, que corresponde à classificação humana 

de outros tipos específicos de Diabetes, ocorre em cães e gatos com alterações geradoras 

de resistência à insulina. A sua principal origem é, então, um aumento da concentração 

plasmática de hormonas diabetogénicas, podendo este facto ser potenciador de uma 

Diabetes mellitus pré-existente ou então causa primária da entidade clínica, por mecanismos 

indicados na tabela 4 (Nelson, 2005).  

 

Tabela 4 – Principais causas de Diabetes mellitus tipo 3 ou secundária (Nelson, 2005). 

  CCAANNÍÍDDEEOOSS  FFEELLÍÍDDEEOOSS  

Antagonismo à insulina: 
• Glucocorticóides: Hiperadrenocorticismo, Corticosteróides exógenos 
• Hormona do crescimento: Acromegália 
• Progestageneos endógenos e exógenos: Acetato de megestrol  

Causas mais 
frequentes 

Doença do pâncreas exócrino: 
Pancreatite 

Doença do pâncreas exócrino: 
Tumor pancreático (Adenocarcinoma) 

Outras 
causas 

Antagonismo à insulina: Glucagnoma, Infecção, Urémia, Stress, Feocromocitoma 
Doença do pâncreas exócrino: Pancreatite e outros tumores pancreáticos 
Outros: Hipotiroidismo canino, Hipertiroidismo felino, Insuficiência renal, Insuficiência Cardíaca 

 

Diabetes Mellitus Gestacional 

Finalmente, é possível atribuir uma Diabetes do tipo gestacional a canídeos, já que, tal como 

nos humanos, há uma diminuição considerável da sensibilidade à insulina durante a 

gravidez. Esta redução inicia-se entre o dia 30 e 35 de gestação e agrava-se gradualmente 

até ao final da gestação (Fleeman & Rand, 2001). As alterações metabólicas que levam a 

esta intolerância à glicose envolvem a elevação dos níveis de progesterona e de hormona 
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do crescimento (secretada pela glândula mamária), potentes antagonistas da insulina. Isto 

induz frequentemente alterações fetais, como a caquexia ou o crescimento excessivo devido 

ao excesso de glicose (Linde-Forsberg, 2005). Dado que os perfis hormonais durante a 

gravidez e o diestro são semelhantes, surge também um certo grau de resistência à insulina 

nesta fase do ciclo éstrico (Fleeman & Rand, 2001). A título prático, parece assim lógico 

associar a Diabetes gestacional à Diabetes tipo 3 ou secundária, já que depende de uma 

condição clínica indutora de resistência à insulina. 

 

2. 3. 2. 2. Classificação Consoante a Necessidade de Insulinoterapia 

A maioria dos autores considera de maior utilidade prática classificar a doença em Diabetes 

Mellitus Insulino-Dependente (DMID) e Diabetes Mellitus Não Insulino-Dependente 

(DMNID), já que os testes de secreção de insulina não são realizados por rotina e o teste de 

anticorpos anti-insulina relativo ao tipo 1 não está disponível actualmente para animais. 

Além disso, raramente é possível estabelecer uma história familiar do indivíduo e a 

apresentação clínica não permite geralmente a diferenciação dos tipos 1 e 2 (Nelson, 2005). 

No entanto, a aplicabilidade deste sistema classificativo deve ser ponderada já que, 

especialmente em gatos, a entidade clínica tem um carácter muito dinâmico, variando de 

DMNID progredindo para DMID e vice-versa, à medida que a funcionalidade das células β 

aumenta ou diminui e que a resposta dos tecidos à insulina se altera (Nelson, 2005). 

Adicionalmente, os testes de estimulação da secreção de insulina com glicose ou glucagon 

apresentam resultados duvidosos em felídeos, não permitindo um diagnóstico indiscutível de 

DMID ou DMNID (Nelson, 2005). Esta variabilidade nas concentrações de insulina pós-

estimulação em felídeos é atribuída à ocorrência de toxicidade à glicose (fenómeno 

discutido mais adiante) (Nelson, 2005). Assim sendo, a aplicabilidade deste sistema 

classificativo depende indubitavelmente da capacidade de avaliação do clínico no decorrer 

do seguimento do paciente e na escolha da terapêutica mais adequada à condição clínica 

do animal. 

 

Diabetes Mellitus Insulino-Dependente (DMID) 

O tipo mais comum de Diabetes mellitus corresponde a uma classificação de insulino-

dependente, já que esta forma ocorre em quase todos os canídeos e 50% a 70% dos 

felídeos (Nelson, 2005). A DMID caracteriza-se por um estado de hipoinsulinémia 

permanente com necessidade absoluta de administração de insulina exógena para manter o 

controlo da glicémia (Nelson, 2005). Deste modo, não existe secreção endógena de insulina 

suficiente para prevenir a ocorrência da produção de corpos cetónicos, pelo que a 

cetoacidose é uma complicação a prevenir (Fleeman & Rand, 2001).  

Em canídeos, a doença parece ter uma predisposição racial e ocorre na forma congénita 

como uma deficiência absoluta de células β com aplasia ou hipoplasia do pâncreas 
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endócrino em Keeshond (Nelson, 2005). Conforme já referido, esta patologia é fortemente 

influenciada por factores ambientais, como o antagonismo da insulina, a administração de 

determinados fármacos, a existência de pancreatite e a obesidade (Rand et al., 2004; 

Nelson, 2005). Estes factores potenciam a degenerescência das células β devido à 

resistência crónica à insulina, podendo também induzir destruição imunomediada dos ilhéus 

de Langerhans. Histologicamente, as alterações mais frequentes são a redução do número 

de ilhéus de Langerhans, diminuição do número de células β, vacuolização e 

degenerescência das células β. Na generalidade dos casos, consideram-se com Diabetes 

mellitus insulino-dependente simples todos os canídeos que chegam à clínica com sinais de 

Diabetes mellitus e sem suspeita de doença concomitante antagonista da insulina (Nelson, 

2005). 

Em felídeos, a degenerescência das células β expressa-se histologicamente por infiltração 

do pâncreas endócrino por substância amilóide, vacuolização e degenerescência das 

células β e pancreatite crónica. A redução do número de ilhéus de Langerhans e/ou células 

β e a infiltração linfática dos ilhéus foi observada em alguns indivíduos, o que sugere que 

poderão existir mais mecanismos fisiopatológicos pelos quais esta entidade surge em gatos 

(Nelson, 2005). 

 

Diabetes Mellitus Não Insulino-Dependente (DMNID) 

A Diabetes mellitus não insulino-dependente ocorre mais frequentemente em felídeos do 

que em canídeos, representando, nesta espécie, aproximadamente 30% dos indivíduos 

diabéticos. Em canídeos, esta forma ocorre em associação a antagonismo da insulina ou 

administração de fármacos (Nelson, 2005). 

O achado histológico mais frequente em felídeos é, mais uma vez, a infiltração do pâncreas 

endócrino por substância amilóide, prevalente em 80% dos animais diabéticos (Hoenig, Hall, 

Ferguson, Jordan, Henson, Johnson & O’Brien, 2000; Nelson, 2005). Tal como em 

humanos, toma o nome de polipéptido amilóide dos ilhéus pancreáticos (IAPP) ou amilina 

(Feldman et al., 2000; Nelson, 2005). O IAPP invade as vesículas secretórias de insulina, 

sendo estas duas substâncias libertadas simultaneamente em resposta à glicose. A 

substância amilóide age então como uma hormona neuroendócrina complementando a 

acção da insulina sobre o controlo da glicémia, especialmente no período pós-prandial. As 

suas acções incluem a diminuição do trânsito gastrointestinal, a supressão da secreção de 

nutrientes estimulada pelo glucagon e a estimulação da saciedade. Na resistência crónica à 

insulina (como ocorre na obesidade), existe uma secreção crónica de insulina e de amilina, 

que tem como efeito o depósito e agregação da substância amilóide (Nelson, 2005). A 

amilina tem efeitos citotóxicos, induzindo apoptose celular, o que leva à destruição 

progressiva dos de Langerhans (Hoenig et al., 2000; Nelson, 2005). O grau de destruição 

celular determina a apresentação clínica da doença em termos de exigência de realização 
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de insulinoterapia para o controlo da glicémia, variando de subclínica a não insulino-

dependente ou, em último caso, a insulino-dependente (Nelson, 2005). 

Outra variável fundamental no estabelecimento do diagnóstico tipológico da Diabetes 

mellitus felina é a presença e grau de resistência à insulina. A resistência à insulina aumenta 

a necessidade de secreção de insulina, impondo às células β um maior esforço e 

consequente agravamento das lesões preexistentes. Entidades clínicas como a obesidade, 

pancreatite crónica, acromegália, hiperadrenocorticismo e a administração de fármacos 

(como corticosteróides e acetato de megestrol) podem agravar a dependência do doente em 

insulina, ao exigir uma maior produção de insulina a um pâncreas já por si insuficiente 

(Nelson, 2005). No caso específico da obesidade, surgem alterações nos próprios 

receptores de insulina, como a diminuição da sua afinidade para a insulina e os defeitos na 

acção insulínica pós-receptor (Rand et al., 2004; Nelson, 2005). 

Assim, a transição clínica entre DMNID e DMID em gatos depende não só da gravidade e 

reversibilidade das lesões das células β, como também da existência e intensidade de uma 

patologia concorrente que cause resistência à insulina (Nelson, 2005). 

 

Diabetes Mellitus Transitória e Toxicidade à Glicose 

Um conceito útil no diagnóstico tipológico desta entidade clínica é o de Diabetes mellitus 

transitória, que se expressa pela interrupção dos sinais clínicos característicos de Diabetes 

(como hiperglicémia e glicosúria) 4 a 6 semanas após diagnóstico. Esta condição clínica 

ocorre em 20% dos felídeos e é extremamente rara em canídeos, estando, nestes últimos, 

quase sempre associada a antagonismo da insulina, com incapacidade pancreática de 

compensar a resistência periférica à insulina, como é o caso da Diabetes gestacional e 

associada ao diestro (Nelson, 2005; Cook, 2008). Segundo Nelson (2005), uma explicação 

possível para esta condição clínica é que consiste num estado diabético subclínico, que 

apenas se expressa quando o pâncreas sofre a acção de factores de stress, como o 

antagonismo da insulina ou a pancreatite crónica. Como tal, a ausência de expressão clínica 

da afecção não implica que não existam alterações histológicas evidentes no pâncreas 

endócrino semelhantes às encontradas em animais doentes (Nelson, Griffey, Feldman & 

Ford, 1999; Nelson, 2005). Quando existe uma perturbação passível de causar antagonismo 

da insulina, a baixa funcionalidade das células β não permite uma compensação satisfatória 

do estado de resistência à insulina. Isto origina uma intolerância aos carbohidratos, que 

promovem variações bruscas na glicémia (Nelson, 2005). Surge assim o fenómeno de 

toxicidade à glicose, que se define como o decréscimo da secreção de insulina resultante da 

hiperglicémia crónica. A supressão da secreção de insulina ocorre cerca de 3 a 7 dias após 

o início da hiperglicémia (Rand & Marshall, 2005a). Esta poderá estar associada a 

lipotoxicidade, que, analogamente à toxicidade à glicose, constitui a supressão das células β 

pancreáticas por níveis elevados de ácidos gordos circulantes (Rand & Martin, 2001; Rand, 
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2007). Este fenómeno pode ser clinicamente idêntico à Diabetes mellitus insulino-

dependente, já que as células β não são rapazes de ter uma resposta eficaz à estimulação 

da glicose. A toxicidade à glicose é normalmente reversível e o pâncreas endócrino é capaz 

de voltar a secretar insulina de forma eficaz (Nelson, 2005). Todavia, as células β requerem 

1 a 12 semanas para recuperar, pelo que as concentrações em glicose e ácidos gordos têm 

obrigatoriamente de ser reduzidas a níveis fisiológicos durante este período (Rand & Martin, 

2005). Se tal não acontecer ou se a viabilidade do pâncreas endócrino já estiver gravemente 

comprometida, a doença adquire um carácter permanente, passando a Diabetes mellitus 

insulino-dependente (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 2. 3. Outras Classificações 

Alguns autores propõem um sistema classificativo para a Diabetes baseado no mecanismo 

primário que desencadeia a hiperglicémia. Deste modo, dividem-na em Diabetes por 

deficiência em insulina (devido a falta de secreção em insulina do pâncreas, com deficiência 

absoluta em insulina) e Diabetes por resistência à insulina (devido a falha na acção da 

insulina a nível tecidular, com deficiência relativa em insulina) (Catchpole et al., 2008). Estes 

conceitos estão intimamente relacionados com a classificação de DMID e DMNID e nem 

sempre são distinguíveis no paciente diabético, já que é geralmente difícil determinar qual a 

causa primária que despoletou a falha na acção insulínica (Nelson, 2005). 

A nível fisiopatológico, muitos autores consideram importante distinguir como tipo 

classificativo as três formas de expressão clínica da doença: Diabetes mellitus não 

complicada, Cetoacidose diabética e Síndrome de hiperosmolaridade não cetoacidótico 

(Nelson, 2005; Hess, 2006b). Este tema irá ser explorado na secção seguinte, que explica a 

fisiopatologia da Diabetes mellitus. 

 

2. 3. 3. Fisiopatologia 

Num animal saudável, a insulina promove a captação de glicose, o seu armazenamento em 

glicogénio, o anabolismo e armazenamento das proteínas e lípidos e inibe a 

neoglucogénese, glicogenólise, lipólise e degradação proteica. Em conjunto com o 

glucagon, estas hormonas promovem a regulação do armazenamento dos nutrientes 

consoante as necessidades energéticas do organismo. 

Na Diabetes mellitus, a deficiência absoluta ou relativa em insulina conduz à falha na 

inibição retroactiva do glucagon, pelo que a produção de glicose no fígado se processa 

continuamente. Além disso, a insulina deixa de promover a utilização da glicose, 

aminoácidos e ácidos gordos e a glicogenólise e neoglucogénese deixam de ser inibidas. O 

resultado final é uma acumulação de glicose na circulação ou hiperglicémia, sinal clínico 

crucial no diagnóstico da Diabetes mellitus. Quando os níveis de hiperglicémia excedem a 

capacidade de reabsorção tubular renal de glicose, ocorre excreção urinária de glicose 
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(glicosúria). Este processo ocorre quando os níveis de glicose plasmática excedem os 180 a 

220 mg/dL em cães e 200-280 mg/dL em gatos. Como resultado, produz-se uma diurese 

osmótica que leva ao aparecimento de poliúria e polidipsia compensatória (Nelson, 2005). A 

diminuição da utilização de glicose pelos tecidos periféricos e consequente mobilização das 

reservas lipídicas (tecido adiposo) e proteicas (músculo) leva à perda de peso (Graham, 

1998). Dado que a glicose não é capaz de interagir com as células do centro da saciedade, 

não há inibição consequente do centro da fome e o organismo age como estando em jejum; 

o sintoma associado a este processo é a polifagia que pretende compensar este estado de 

“falso jejum” (Nelson, 2005).  

 

2. 3. 3. 1. Cetoacidose Diabética  

A gravidade dos sinais clínicos vai aumentando à medida que a hiperglicémia progride e o 

organismo tenta compensar a falta de insulina por outros mecanismos (Nelson, 2005). Um 

desses mecanismos é a produção de corpos cetónicos, fonte de energia alternativa na 

ausência de glicose (Nelson & Cox, 2005). A cetogénese é potenciada pela falha na inibição 

da lipólise pela insulina e consequente aumento da disponibilidade de ácidos gordos (ver 

secção II. 1. 4). O estímulo para o desenvolvimento deste processo provém não só da 

deficiência absoluta ou relativa em insulina, como também da presença de hormonas 

diabetogénicas na circulação (Schaer, 2005). Segundo Nelson e Couto (2003), é muito raro 

um animal cetoacidótico não possuir qualquer tipo de afecção concomitante. A presença de 

concentrações excessivas de corpos cetónicos e de ácido láctico no plasma leva à 

ocorrência de acidose metabólica, que neste caso toma o nome de Cetoacidose. Tal como 

no caso da glicose, a presença de corpos cetónicos no plasma em quantidade excessiva 

acaba por ultrapassar a capacidade de reabsorção renal, surgindo a cetonúria como sinal 

clínico. Este processo origina um aumento ainda mais marcante da diurese osmótica com 

perda de electrólitos e água e consequente hipovolémia (que se expressa por desidratação) 

com azotémia pré-renal. Este efeito é ainda exacerbado pela activação dos 

quimioreceptores do centro do vómito, originando náusea, anorexia e vómito, o que conduz 

a uma diminuição da ingestão de água. Sequencialmente, a taxa de desidratação vai 

aumentar, levando a uma diminuição na taxa de filtração glomerular, que agrava ainda mais 

a falha na perfusão tecidual. Existe assim um aumento da hiperglicémia e cetonémia e a 

acidose metabólica agrava-se. 

A cetoacidose é uma situação de prognóstico reservado pois leva ao estabelecimento de um 

ciclo vicioso de difícil interrupção, com aumento contínuo e progressivo da acidose 

metabólica (Nelson, 2005).  
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2. 3. 3. 2. Síndrome de Hiperosmolaridade Não-Cetoacidótica 

A síndrome de hiperosmolaridade hiperglicémica é rara em pequenos animais e caracteriza-

se por desidratação extrema (superior a 8%), disfunção renal, anomalia da função cerebral e 

hiperglicémia marcada sem qualquer evidência de cetoacidose (Schaer, 2005). Os 

mecanismos fisiopatológicos que desencadeiam este processo estão ainda pouco 

esclarecidos e dependem da coexistência de três factores (Schaer, 2005):  

• Diminuição da utilização de insulina e transporte de glicose; 

• Aumento da neoglucogénese e glicogenólise hepáticas; 

• Falha na excreção renal de glicose. 

Segundo Schaer (2005), a teoria aceite actualmente sugere que o fígado, na evidência de 

Diabetes periférica, permanece sobre a acção da insulina residual que continua a ser 

excretada pelas células β. Isto resulta numa inactivação da oxidação de ácidos gordos, que 

são desviados para a produção de triglicéridos. Como tal, a produção de corpos cetónicos 

não é favorecida, sendo possível explicar a ausência de cetonémia. Por outro lado, 

presume-se que continua a existir uma promoção da neoglucogénese devido às elevadas 

quantidades de glucagon que se obtêm através da circulação portal, o que explica a 

prevalência da hiperglicémia. A ocorrência de hiperglicémia excessiva (que, em felídeos, 

pode atingir os 600 mg/dL) conduz a um aumento da taxa de desidratação e consequente 

hiperosmolaridade do plasma (Rand & Martin, 2001; Schaer, 2005). A presença de 

hiperosmolaridade com valores superiores a 350 mOsm/Kg induz a depressão do sistema 

nervoso central, com desenvolvimento de sinais clínicos como a depressão, estupor e coma 

(Peterson, 1998a). 

 

2. 3. 4. Incidência e Epidemiologia 

A Diabetes mellitus ocorre principalmente em animais de meia-idade e geriátricos, sendo 

verificada uma prevalência máxima em cães de 7 a 9 anos e gatos de 9 a 11 anos (Nelson, 

2005). Dois estudos que avaliaram a prevalência de Diabetes mellitus em canídeos e 

felídeos ao longo de 30 anos permitiram concluir que os casos têm vindo a aumentar: em 

gatos, uma frequência de 8 casos em cada 10.000 indivíduos (1970) subiu para 124 em 

cada 10.000 (1999); em cães a prevalência aumentou de 19 (1970) para 58 (1999) 

indivíduos numa população de 10.000 (Guptill, Gilckman & Gilckman, 2003; Prahl, Guptill, 

Glickman & Glickman, 2007). Este facto poderá estar relacionado não só com o aumento de 

cuidados prestados aos animais de companhia e maior disponibilidade de métodos de 

diagnóstico fiáveis, como também com o aumento da incidência de factores de risco ao 

longo destes 30 anos (como, por exemplo, a obesidade) (Rand et al., 2004). 

Em canídeos, verifica-se que as fêmeas são duas vezes mais afectadas que os machos, 

devido ao papel diabetogénico da progesterona e dos estrogénios no desenvolvimento desta 

entidade clínica (Nelson, 2005). No entanto, verifica-se que a proporção de fêmeas 
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diabéticas em canídeos é variável com a raça; um estudo com 180,000 canídeos permitiu 

concluir que, em algumas raças como os Elkhounds suecos e noruegueses, Beagles, e 

Border Collies, os pacientes diabéticos são quase exclusivamente fêmeas (Fall, Hamlin, 

Hedhammar, Kämpe & Egenvall, 2008). Sendo assim, muitos clínicos aconselham a 

realização de ovariohisterectomia em cadelas diabéticas (M. Carreira, comunicação pessoal, 

Novembro 22, 2007), de forma a minimizar o efeito destas hormonas sobre a insulina e 

prevenir o agravamento da doença aquando de uma possível gestação.  

A presença de endocrinopatias como o Hiperadrenocorticismo e a Acromegália, terapêuticas 

com corticosteróides e a destruição celular derivada de Pancreatite são factores de risco 

importantes em cães (Nelson, 2005). Quanto à obesidade, apesar de se considerar que é 

uma causa de resistência à insulina, não se descreve actualmente uma relação sólida entre 

esta e a Diabetes mellitus canina (Rand et al., 2004). 

Nesta espécie, considera-se, como mencionado anteriormente, uma forma hereditária da 

Diabetes mellitus e aponta-se para a existência de uma predisposição racial: Keeshounds, 

Malamutes do Alasca, Spitzs finlandeses, Schnauzers miniatura, Poodles miniatura e 

Springers spaniels ingleses parecem estar sob maior risco enquanto que Boxers, Pastores 

alemães, Cocker spaniels e Collies estão sob menor risco (Hoeing, 2002). Recentemente, 

verificou-se que existe uma associação entre 3 haplotipos específicos do gene do antigénio 

leucocitário canino (que equivale ao complexo de histocompatibilidade maior de classe II) e 

a prevalência da Diabetes mellitus: os haplotipos DRB1*009/DQA1*001/DQB1*008, 

DRB1*015/DQA1*0061/DQB1*023 e DRB1*002/DQA1*009/DQB1*001 são extremamente 

frequentes em raças predispostas a Diabetes (Kennedy, Davison, Barnes, Short, Fretwell, 

Jones, Lee, Ollier & Catchpole, 2006). Além disso, o halótipo DLA-

DRB1*009/DQA1*001/DQB1*008 é pouco comum nas raças que raramente expressam esta 

doença (Catchpole et al., 2008). Estes estudos vieram comprovar que existe realmente uma 

componente genética na doença e que esta está intimamente associada a factores 

imunitários.  

Em felídeos, dois dos principais factores de risco são a obesidade e a inactividade física. 

Segundo Hoeing, Alexander, Holson e Fergunson (2002), gatos obesos têm um padrão de 

insulina anormal, indicando um defeito na secreção de insulina ou resistência à insulina. Isto 

poderá explicar a maior prevalência em machos (cerca de 1.5 vezes superior quando 

comparados com fêmeas), em particular nos castrados, que incorrem num risco duas vezes 

superior a fêmeas (Hoeing, 2002). Esta tendência resulta da menor sensibilidade à insulina 

dos machos em relação às fêmeas (cerca de 37% menor) e da maior facilidade com que 

aumentam de peso num sistema de alimentação ad libitum (Appleton, Rand & Sunvold, 

2001). A dieta assume um papel fundamental no desenvolvimento desta entidade clínica em 

felídeos, já que uma alimentação rica em carbohidratos promove a obesidade. Os gatos são 

carnívoros por natureza, utilizando a proteína como fonte energética principal (Rand, 2007; 
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Zoran, 2007). A domesticação dos felídeos e a alteração dos seus hábitos alimentares veio 

aumentar a incidência de obesidade, responsável pelo aumento das necessidades do 

organismo em insulina. Isto induz uma exaustão das células β com consequente 

desenvolvimento de Diabetes (Rand et al., 2004; Rand, 2007).  

A nível racial, verifica-se que, em países como a Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, a 

raça birmanesa tem uma prevalência superior de felídeos diabéticos; segundo Rand et al. 

(2004), a frequência de Diabetes mellitus em gatos birmaneses na Austrália é cerca de 4 

vezes superior à de gatos domésticos, podendo este facto levantar fortes suspeitas acerca 

da existência de uma componente genética no desencadeamento desta entidade clínica. 

O desenvolvimento de cetoacidose ocorre em canídeos com idade média de 8 anos e 

felídeos de 9 anos. Actualmente, nenhum estudo provou qualquer tipo de predisposição 

relacionada com o sexo ou raça (Hess, 2006a). A presença de entidades clínicas 

concomitantes é especialmente frequente nos animais cetoacidóticos, correspondendo a 

70% dos cães e 90% dos gatos (Hess, 2006a). 

 

2. 3. 5. Diagnóstico  

O diagnóstico da Diabetes mellitus em animais de companhia envolve a colheita de uma boa 

história clínica, um exame físico adequado e a aplicação de meios complementares de 

diagnóstico. A este nível, o painel laboratorial básico para avaliação de um animal com 

sinais clínicos compatíveis com Diabetes exige a realização de hemograma, painel 

bioquímico, análise de urina tipo III e, se houver suspeita de cetoacidose, a avaliação do 

equilíbrio hidro-electrolítico e ácido-básico (ionograma). Devido à elevada prevalência de 

Pancreatite em animais diabéticos, é também importante a realização de testes de 

funcionalidade pancreática, como o TLI e as concentrações de amilase e lipase séricas 

(Nelson, 2005). Em gatos com idade superior a 6 anos, recomenda-se também a medição 

da concentração sérica de tiroxina, dado que o Hipertiroidismo é uma causa comum de 

resistência à insulina nesta espécie (Zoran, 2007). Se disponível, recomenda-se ainda a 

utilização de métodos imagiológicos, nomeadamente a ecografia abdominal, cujo objectivo é 

detectar a presença de entidades clínicas concomitantes (como a Pancreatite, 

Hiperadrenocorticismo e Piómetra) e avaliar a funcionalidade do fígado e do tracto urinário 

(Nelson, 2005).  

 

2. 3. 5. 1. Apresentação Clínica 

Os sinais clínicos mais frequentemente identificados no decorrer do exame clínico do animal 

diabético encontram-se explícitos na tabela 5. 
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Tabela 5 – Prevalência de sinais clínicos em canídeos e felídeos num estudo realizado por 

Greco (2001), nos momentos de elaboração da história clínica e exame físico de Diabetes 

mellitus. 

FFrreeqquuêênncciiaa  RReellaattiivvaa  ((%%))  EEXXAAMMEE  CCLLÍÍNNIICCOO  SSIINNAALL  CCLLÍÍNNIICCOO  
Canídeos Felídeos 

Polidipsia 93 77 
Poliúria 77 72 

Perda de Peso 44 62 
Anorexia 25 61 
Fraqueza - 54 

Depressão 37 73 
Vómito 38 38 

História Clínica 

Polifagia 19 12 

Letargia/Depressão 38 70 
Pêlo frágil - 52 

Desidratação 48 63 
Atrofia muscular 44 47 

Obesidade 21 35 
Hepatomegália 17 30 
Nefromegália - 19 

Sopro cardíaco - 16 
Postura plantígrada - 8 

Cataratas 39 - 
Hálito a acetona 20 - 

Exame Físico 

Icterícia - 33 

 

Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

A história clínica de um animal diabético é muito característica, sendo frequentemente 

descrita a ocorrência de poliúria (77% em canídeos e 72% em felídeos) e polidipsia (93% 

em canídeos e 77% em felídeos) (Greco, 2001; Nelson, 2005). Apesar de a perda de peso 

com polifagia ser um sinal clássico da presença de Diabetes mellitus, verifica-se que a 

anorexia, muitas vezes associada à presença de outras entidades clínicas, é um achado 

frequente (25% em canídeos e 61% em felídeos) (Greco, 2001). 

Ao exame físico, a maioria dos sinais colhidos nos doentes diabéticos não cetoacidóticos 

são inespecíficos. A depressão (38% em cães e 70% em gatos), desidratação (48% em 

cães e 63% em gatos), atrofia muscular (44% em cães e 47% em gatos) e perda de brilho 

no pêlo (52% em gatos) constituem uma percentagem importante das manifestações 

clínicas (Greco, 2001; Nelson, 2005). A condição corporal dos doentes é variável, podendo 

ser normal, magra ou mesmo obesa (situação especialmente frequente na DMNID) (Nelson 

& Couto, 2003). À palpação abdominal, um dos achados passíveis de encontrar é a 

hepatomegália (17% em cães e 30% em gatos), que ocorre por mobilização de gorduras no 

fígado e consequente lipidose hepática (Marca & Loste, 2004). 

Em canídeos, a duração dos sinais clínicos até à formulação de um diagnóstico de Diabetes 

é, em média, de 1,3 a 1,9 meses (Hess, Saunders, Van Winkle & Ward, 2000). Nesta 

espécie, uma das complicações mais frequentes é o aparecimento de cataratas 
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hipermaturas com aparecimento súbito de redução da visão ou mesmo cegueira (39%) 

(Graham, 1998; Greco, 2001).  

Em felídeos, os sinais clínicos são particularmente subtis, de progressão lenta, 

expressando-se apenas quando a glicémia excede os 288 mg/dL (Rand & Marshall, 2005a). 

Pode existir prostração, descuido na higiene, sinais gastrointestinais (como vómito periódico, 

anorexia e, menos frequentemente, diarreia) e/ou de neuropatia diabética, os quais 

antecedem muitas vezes o estabelecimento de poliúria com polidipsia. Em felídeos com 

neuropatia diabética é habitual encontrar ataxia, hipersensibilidade, dor associada à 

palpação e rigidez muscular nos membros posteriores, poliartrite e postura plantígrada 

(Nelson, 2005; Greco, 2001). O clínico mais atento poderá detectar a presença de areia de 

gato nos pés do animal (frosty paws), facto que se deve não só à presença desta síndrome 

como também ao facto de a viscosidade da urina estar elevada por glicosúria. Em alguns 

gatos é ainda possível identificar nefromegália (19%), associada à nefropatia diabética e 

sopro cardíaco (16%) (Greco, 2001). Um estudo recente realizado por Little e Gettinby 

(2008) refere que a paragem cardíaca é mais frequente em felídeos diabéticos do que em 

felídeos sãos, o que poderá eventualmente estar associado a alterações no metabolismo do 

cálcio. 

 

Doente Diabético Cetoacidótico 

A cetoacidose é detectada no momento do diagnóstico em 40% dos canídeos e 12 a 37% 

dos felídeos diabéticos (Fleeman & Rand, 2001; Rand & Marshall, 2005b; Rand, 2007). A 

evolução desta síndrome é muito rápida, sendo possível observar sinais clínicos num 

período menor que 7 dias após o seu início (Nelson e Couto, 2003). O desenvolvimento de 

cetoacidose tanto em felídeos como em canídeos corresponde normalmente a uma história 

clínica de anorexia, depressão, fraqueza e vómito (Nelson, 2005; Schaer, 2005). Ao exame 

físico, é possível encontrar presença de hálito a acetona, distensão e dor abdominal, 

taquipneia e respiração de Kussmaul (Nelson, 2005; Greco, 2001). Em felídeos, é frequente 

a apresentação de decúbito ventrodorsal e o estado comatoso. Adicionalmente, 33% dos 

gatos apresentam icterícia devido a Lipidose hepática, Hemólise ou Pancreatite 

concomitantes com a cetoacidose (Greco, 2001).  

O desenvolvimento de uma insuficiência renal primária ou pré-renal devido a azotémia grave 

ocorre com especial frequência em animais com cetoacidose (Schaer, 2005). 

Na síndrome de hiperosmolaridade hiperglicémica, é comum encontrar ao exame clínico 

uma desidratação extrema (com taxas que podem exceder os 8%), depressão, estupor e 

coma (Peterson, 1998a). 
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Entidades Clínicas Concomitantes 

A presença de entidades clínicas concomitantes é um ponto fundamental na avaliação 

diagnóstica da Diabetes mellitus (tabela 4). Em doentes com cetoacidose diabética, a 

presença de outras entidades clínicas é especialmente frequente, rondando os 70% (Nelson 

& Couto, 2003; Hume, Drobatz & Hess, 2006) 

As doenças mais frequentes em canídeos diabéticos são o Hiperadrenocorticismo (23%), a 

Pancreatite (13%), as Neoplasias (5%) e o Hipotiroidismo (4%) (Hess et al., 2000). Fleeman, 

Rand, Steiner e Williams (2004) estudaram uma população de canídeos diabéticos durante 

6 meses e verificaram que cerca de 80% dos indivíduos apresentaram, no decorrer desse 

tempo, alterações analíticas compatíveis com a presença de Pancreatite e Insuficiência 

pancreática exócrina, sem qualquer evidência de sinais clínicos ou alterações ecográficas. 

Assim, a presença de Pancreatite e Insuficiência pancreática exócrina em canídeos 

diabéticos poderá ser frequentemente sub-diagnosticada e estar associada de uma forma 

muito mais íntima ao desenvolvimento desta entidade clínica. 

Em felídeos, a presença de entidades clínicas concomitantes varia entre 22 a 39%, 

consoante os estudos consultados, sendo que as mais comuns são o Hipertiroidismo, 

Hiperadrenocorticismo, Infecção do tracto urinário (ITU), Pancreatite e Acromegália 

(Crenshaw & Peterson, 1996; Gossens, Nelson, Feldman & Griffey, 1998). Quanto ao 

Hipertiroidismo, a sua prevalência foi estimada em 3% dos gatos diabéticos, por Graves e 

Taboada (2007); neste estudo, verificou-se também que 22% dos indivíduos hipertiroideus 

têm hiperglicémia no momento do diagnóstico. Rand e Martin (2001) referem ainda que 

cerca 80% dos gatos com Hiperadrenocorticismo desenvolvem Diabetes e que 9 a 18% dos 

felídeos diabéticos apresentam Adenocarcinoma pancreático à necrópsia.  

É também importante referir que os animais diabéticos estão mais propensos à ocorrência 

de infecções. Em humanos, verifica-se que os indivíduos diabéticos têm diminuição da 

função leucocitária, nomeadamente no que diz respeito à capacidade fagocitária, actividade 

intracelular, quimiotaxia e aderência (Hess et al., 2000). Em animais de companhia, 

numerosos estudos descrevem um risco aumentado do desenvolvimento de diversos tipos 

de infecções em diabéticos. 

O tracto urinário é o local de eleição para os agentes infecciosos já que providencia um 

ambiente rico em nutrientes (em especial a glicose) e imunologicamente comprometido 

(Graham, 1998). Segundo Hess et al. (2000), este tipo de infecções ocorre em cerca de 21% 

dos canídeos diabéticos e o agente etiológico mais frequente é a Escherichia coli (53%). Em 

felídeos diabéticos, Bailiff, Nelson, Feldman, Westropp, Ling, Jang e Kass (2006), 

determinaram que 13% dos indivíduos tinham ITU e que, mais uma vez, o microrganismo 

predominante era a Escherichia coli (67%). 

Ocasionalmente, ocorre o desenvolvimento de Cistite enfisematosa em canídeos, uma 

infecção associada à proliferação de bactérias intramurais gasogénicas (Graham, 1998). 
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A nível dermatológico, verifica-se que a existência de Dermatites é também bastante comum 

em canídeos diabéticos: a Piodermatite (85%), Otite (58%) e Dermatite por Malassezia 

(42%) são as entidades clínicas mais comuns (Peikes, Morris & Hess, 2001). 

Em felídeos diabéticos, refere-se ainda um risco aumentado para Infecções do tracto 

respiratório inferior e Doença periodontal (Rand et al., 2004; Mexas, Hess, Hawkins & 

Martin, 2006). 

 

2. 3. 5. 2. Exames Complementares 

Os achados laboratoriais mais relevantes são a presença de hiperglicémia persistente em 

jejum e glicosúria, que ocorre em 79% dos animais com sinais clínicos sugestivos de 

Diabetes mellitus (Hess et al., 2000). 

 

2. 3. 5. 2. 1. Hemograma 

 

Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

O hemograma de animais diabéticos não cetoacidóticos está normalmente dentro dos 

limites normais, podendo no entanto haver a presença de um leucograma de stress. Em 

determinadas ocasiões, pode ocorrer:  

• Leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda e presença de neutrófilos tóxicos em caso 

de infecção (Nelson, 2005); 

• Aumento do hematócrito (policitémia) em situações de desidratação intensa decorrente de 

poliúria excessiva ou cetoacidose (Nelson, 2005); 

• Anemia hemolítica por corpos de Heinz na hipofosfatémia (Graham, 1998); 

  

Doente Diabético Cetoacidótico 

Nos animais cetoacidóticos, verifica-se a ocorrência de anemia não regenerativa, neutrofilia 

com desvio à esquerda e trombocitose em 50% dos indivíduos (Hess, 2006a). Quando a 

desidratação é intensa, pode existir policitémia secundária (Nelson e Couto, 2003). Em 

felídeos, a hemólise por corpos de Heinz é frequente, existindo uma correlação directa entre 

o número de corpos de Heinz e a concentração sérica de β-Hidroxibutirato. Uma explicação 

possível para este achado é que a hemoglobina felina é especialmente susceptível ao stress 

oxidativo, como aquele que ocorre na acidose metabólica grave (Christopher, Broussard & 

Peterson, 1995).  
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2. 3. 5. 2. 2. Painel Bioquímico 

  

Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

 

GGlliiccoossee  

O achado mais importante obtido no painel bioquímico geral é a hiperglicémia persistente 

em jejum, que corresponde a valores de glicose sanguínea superiores a 90 mg/dL em 

canídeos e 130 mg/dL em felídeos (Nelson, 2005). Este dado é de extrema importância 

diagnóstica, pois permite a diferenciação entre glicosúria devido a Diabetes mellitus e 

glicosúria primária renal (Nelson & Couto, 2003).  

Um ensaio realizado por Hess et al. (2000) permitiu verificar que cerca de 85.5% dos 

canídeos com Diabetes mellitus têm hiperglicémia no momento do diagnóstico. O problema 

da hiperglicémia associada ao stress não é tão grave como em felídeos mas deve ser 

tomado em consideração no processo diagnóstico. A presença de valores de glicémia 

cronicamente superiores a 250mg/dL durante duas semanas indica geralmente destruição 

massiva das células β, com Diabetes permanente (Nelson, 2005). Sendo assim, a 

introdução precoce de insulinoterapia nestes animais minimiza a destruição progressiva das 

células β e melhora a gravidade dos sinais clínicos induzidos por hiperglicémia (Fleeman & 

Rand, 2001).  

Os felídeos só expressam sinais clínicos quando a glicémia excede os 288 mg/dL (Rand & 

Marshall, 2005a). No entanto, é importante referir que nestes indivíduos a concentração de 

glicose sanguínea pode adquirir valores superiores a 300 mg/dL em situações de stress, 

razão pela qual o clínico deve questionar sempre os valores obtidos (Nelson, 2005). Deste 

modo, na presença de um valor elevado de glicémia, o clínico deve ponderar a colocação do 

animal num ambiente tranquilo durante algumas horas e realizar uma nova medição de 

glicémia. Se, ainda assim, subsistirem dúvidas acerca da persistência da hiperglicémia no 

animal, recomenda-se a determinação dos níveis de proteínas glicosiladas no sangue. Caso 

o clínico permaneça incerto quanto ao estabelecimento de um diagnóstico definitivo de 

Diabetes e os valores obtidos forem, ainda assim, superiores a 270 mg/dL, recomenda-se o 

início de insulinoterapia com monitorização cuidada do paciente. Deste modo, é possível 

evitar diminuições ainda maiores da insulina endógena devido ao efeito supressivo da 

toxicidade à glicose e melhorar a probabilidade de recuperação das células β (Rand & 

Marshall, 2005a). 

Um facto importante a ter em conta na avaliação da glicémia é a presença de hiperglicémia 

moderada (130 a 180 mg/dL) que pode, para além dos factores pós-prandial e stress, ter 

como causa subjacente a resistência à insulina simples (devido à presença em circulação de 

hormonas diabetogénicas). Neste caso, não está indicada a realização insulinoterapia 

(Nelson, 2005). A este nível, torna-se importante considerar a presença de outros sinais 
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clínicos de modo a elaborar um bom diagnóstico diferencial e detectar a presença de outras 

entidades clínicas susceptíveis de causar hiperglicémia (ver secção II. 3. 6). 

 

FFuunncciioonnaalliiddaaddee  HHeeppááttiiccaa  

O metabolismo hepático é fortemente afectado pela deficiência em insulina. Deste modo, 

são frequentes aumentos marcados na actividade das enzimas hepáticas, como a ALT (em 

78% dos canídeos e 71% dos felídeos) e FA (em 90% dos canídeos e 74% dos felídeos), 

com valores tipicamente inferiores a 500 UI/L (Peterson, 1998b; Hess et al., 2000; Nelson, 

2005). Estes aumentos reflectem a já referida mobilização periférica das gorduras com 

lipidose, que origina stress hepatocelular (Graham, 1998). Devido à diminuição do fluxo biliar 

associada à hepatomegália, verifica-se por vezes o aumento da bilirrubina total, 

especialmente em felídeos (Rijnberk, 1996; Hess, 2006b). Ocasionalmente, é possível 

observar aumentos na AST devido a lesão hepática e catabolismo dos tecidos periféricos 

para promover a neoglucogénese (Graham, 1998). 

 

LLííppiiddooss  

A nível lipídico, encontramos com frequência a existência de hiperlipidémia, por falha na 

activação da lipoproteína-lipase e inibição da lipase pela insulina. Esta condição expressa-

se principalmente pela ocorrência de hipercolesterolémia (66% em canídeos e 55% em 

felídeos) e hipertriglicerémia (Peterson, 1998b; Hess et al. 2000; Nelson, 2005). Por sua vez, 

a hiperlipidémia é uma condição clínica que aumenta a probabilidade do desenvolvimento 

de muitas outras entidades clínicas, como é o caso da aterosclerose. Segundo um estudo 

recente (Hess, Kass & Van Winkle, 2003), verificou-se que os canídeos com aterosclerose 

têm 53 vezes mais probabilidade de ter ao mesmo tempo Diabetes mellitus que os canídeos 

saudáveis; como tal, a ocorrência de hipercolesterolémia associada a Diabetes mellitus é 

um factor predisponente de aterosclerose em canídeos. 

 

FFuunncciioonnaalliiddaaddee  RReennaall  

A nível renal, o índice ureia:creatinina está normalmente situado dentro dos limites 

fisiológicos; no entanto, quando existe insuficiência renal primária ou insuficiência pré-renal 

devido à desidratação (como no caso da azotémia gerada por cetoacidose), é possível 

encontrar um aumento neste parâmetro (Nelson, 2005). 

 

Doente Diabético Cetoacidótico 

Em doentes cetoacidóticos é possível encontrar, para além das alterações descritas 

anteriormente, a presença de cetonémia. Para avaliação da presença de corpos cetónicos 

no sangue é utilizada como base a reacção do nitroprussido, que detecta a presença de 

acetona e acetoacetato mas não é capaz de identificar o β-Hidroxibutirato (Schaer, 2005). 
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Assim, não é muitas vezes possível descartar a ocorrência de corpos cetónicos no sangue 

com este teste, até porque o β-Hidroxibutirato é muitas vezes a cetona com maior 

prevalência (Cook, 2008). Além disto, a acidose metabólica num doente diabético poderá 

dever-se não só à produção de corpos cetónicos como também ao aumento dos níveis de 

ácido láctico.  

A avaliação de corpos cetónicos no sangue pode ainda recorrer à proporção ß-

Hidroxibutirato em relação ao acetoacetato (B:A). Após o início da insulinoterapia verifica-se 

muitas vezes que o rácio B:A aumenta, devido à conversão de β-Hidroxibutirato em 

acetoacetato. Deste modo, um teste negativo para presença de corpos cetónicos no sangue 

poderá mudar para positivo 2 a 3 dias após o início do tratamento, mesmo quando há 

melhoria da condição clínica do animal (Schaer, 2005). 

 

2. 3. 5. 2. 3. Ionograma 

O ionograma dos doentes diabéticos depende da existência ou não de cetoacidose e da 

funcionalidade do sistema renal na manutenção do equilíbrio hidro-electrolítico do organismo 

(Nelson, 2005). Teoricamente, a diurese osmótica decorrente da poliúria deveria originar 

uma perda generalizada de electrólitos, causando assim distúrbios como a hipocalémia, 

hiponatrémia e hipofosfatémia. 

 

Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

 

FFóóssffoorroo  

Estudos recentes permitiram encontrar níveis séricos de fósforo normais em 57% dos 

canídeos diabéticos, ocorrendo hiperfosfatémia em 20% dos casos (Hess et al., 2000). No 

entanto, muitos autores referem a ocorrência de hipofosfatémia por diurese osmótica como 

a principal anomalia do metabolismo do fósforo em animais diabéticos (Graham, 1998), 

dada a gravidade dos seus efeitos hematológicos. 

 

CCáállcciioo  

A hipocalcémia ocorre numa percentagem relativamente elevada de canídeos (cerca de 

41%) e apenas 58% apresentam valores de cálcio dentro dos níveis fisiológicos (Hess et al., 

2000). Em humanos diabéticos é frequente ocorrerem anomalias no metabolismo do cálcio, 

predispondo o doente para alterações no metabolismo dos carbohidratos, microangiopatia, 

aterosclerose, formação de cataratas, doença renal e osteopénia. A alteração mais 

frequente é a diminuição da concentração de cálcio, para a qual concorrem vários factores 

predisponentes como as alterações vasculares, o stress oxidativo e a glicolisação de 

proteínas (Biessels, ter Laak, Hamers & Gispen, 2002). Os mecanismos que regulam a 

homeostase do cálcio na Diabetes são complexos e ainda não estão totalmente 



Diabetes Mellitus: A problemática dos factores intrínsecos e extrínsecos na regulação da glicémia.          REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 

 40 

esclarecidos. Todavia, sabe-se que a Diabetes humana está associada a redução nos níveis 

de hormona da paratiroide, diminuição dos receptores da vitamina D e diminuição de 

enzimas responsáveis pela produção de vitamina D (Yamaguchi & Sugimoto, 2006). Além 

disso, provou-se que, em humanos com Diabetes tipo 1 ou 2, a suplementação dietética 

com vitamina D melhora o prognóstico e a esperança média de vida (Yamaguchi & 

Sugimoto, 2006; Mathieu & Badenhoop, 2005). Seria interessante realizar mais estudos a 

este nível em Medicina Veterinária, já que a hipocalcémia é um achado laboratorial comum 

e esta anomalia é referida como potenciadora de complicações neurológicas na Diabetes 

(Biessels et al., 2002); além disso, seria útil verificar se a resposta à vitamina D em animais 

diabéticos é perceptível, estando então patente um potencial novo tipo de tratamento para a 

Diabetes. 

 

SSóóddiioo  ee  PPoottáássssiioo  

Segundo Hess et al., 2000, na maioria dos canídeos, o sódio e o potássio séricos 

encontram-se dentro dos níveis fisiológicos (em 57 e 58% dos casos, respectivamente), 

surgindo hipercalémia em 33% dos animais. Nos felídeos, a ocorrência de hipocalémia e 

hiponatrémia ocorre, respectivamente, em 28 e 18% dos animais (Peterson, 1998b).  

 

CClloorroo  

Aproximadamente 60% dos canídeos diabéticos apresentam hipoclorémia associada à 

presença de sinais gastrointestinais, como o vómito e a diarreia (Hess et al., 2000). 

 

Doente Diabético Cetoacidótico 

Na cetoacidose, o ionograma sofre modificações drásticas induzidas por acidose 

metabólica, que se deve não só à presença de corpos cetónicos no plasma como também à 

produção de ácido láctico e à falha renal secundária. Esta acidose metabólica expressa-se 

pela diminuição na concentração sérica de bicarbonato (valores inferiores a 12 mEq/L), 

concentração venosa total de CO2 (a valores menores que 12 mmol/L) e consequente 

aumento do intervalo aniónico (a valores superiores a 30 mEq/L) (Schaer, 2005). Na 

medição do pH sanguíneo poderemos encontrar valores inferiores a 7,35, devido à 

deficiência em iões HCO3
- (Sodikoff, 1998).  

Várias alterações são frequentemente encontradas no ionograma de animais em 

cetoacidose, como a hipomagnesiémia (60%), hipocalcémia (86%) e hipoclorémia (70%) 

(Nelson & Couto, 2003; Nelson, 2005; Hume et al., 2006). 

 

SSóóddiioo  ee  PPoottáássssiioo  

A hiponatrémia é um achado comum em pacientes com cetoacidose e ocorre devido a perda 

urinária ou gastrointestinal de iões sódio (Sodikoff, 1998; Schaer, 2005). Quanto à 
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concentração de potássio, esta poderá estar baixa, normal ou aumentada. A hipercalémia 

resulta do aumento de potássio extracelular como consequência de falha renal oligúrica 

(Nelson, 2005). A hipocalémia é a complicação mais comum, ocorrendo em cerca de 92% 

dos canídeos em cetoacidose (Hume et al., 2006). Esta alteração analítica ocorre devido à 

diminuição das reservas totais em potássio no organismo por vómito e diurese osmótica 

(Schaer, 2005). As manifestações clínicas desta alteração analítica são a fraqueza muscular 

extrema, anorexia, distensão abdominal, paralisia respiratória, arritmia cardíaca, podendo 

levar à paragem cárdio-respiratória (Peterson, 1998a; Hess, 2006a). 

 

FFóóssffoorroo  

A hipofosfatémia é uma alteração analítica frequente nos doentes com cetoacidose 

diabética, ocorrendo em cerca de 55% dos canídeos (Hume et al., 2006). Desenvolve-se por 

diurese osmótica intensa, depleção das reservas do organismo em fósforo e sua perda 

urinária e gastrointestinal (Schaer, 2005). A terapêutica insulínica e a fluidoterapia aplicadas 

na cetoacidose podem agravar a situação, pelo que deve sempre ser considerada uma 

suplementação em fósforo nestes indivíduos (Nelson, 2005). Esta alteração é responsável 

pela ocorrência de hemólise (especialmente em gatos) e o desenvolvimento de convulsões 

(em canídeos) (Hess, 2006a).  

 

2. 3. 5. 2. 4. Análise de Urina 

 

Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

A este nível, o dado mais relevante é a existência de glicosúria, que ocorre quando as 

concentrações de glicose excedem os 180 a 220 mg/dL em cães e 200-280 mg/dL em gatos 

(Nelson, 2005). Na população estudada por Hess et al. (2000), a glicosúria ocorre em 83% 

dos canídeos. No caso dos gatos, devido ao facto de os sinais clínicos apenas se 

expressam quando a glicémia ultrapassa os 288 mg/dL (Rand & Marshall, 2005a), a 

generalidade dos indivíduos tem glicosúria no momento do diagnóstico (Peterson, 1998b). 

Na presença de níveis elevados de glicose na urina, a densidade urinária sobe geralmente 

para valores superiores a 1,025, originando hiperestenúria (Nelson, 2005). O pH urinário é, 

de formal geral, normal, correspondendo a valores de 5 a 7,5 em 90% dos canídeos (Hess 

et al., 2000).  

A existência de uma ITU concomitante origina sinais clínicos típicos, como a proteinúria, 

bacteriúria associadas ou não a piúria e hematúria (Nelson, 2005). A presença de 

proteinúria sem evidência de mais nenhum sinal associado a ITU é frequente em canídeos 

diabéticos (Hess et al., 2000); alguns autores colocam a hipótese de haver uma associação 

entre esta e a hipertensão, mas ainda não foi provada uma relação causa-efeito (Struble, 

Kass, Feldman & Nelson, 1998). 
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Doente Diabético Cetoacidótico 

Além das alterações referidas, na cetoacidose diabética, observa-se também a presença de 

corpos cetónicos na urina (cetonúria) e, à semelhança do que sucede no sangue, também 

aqui a sensibilidade do teste ao ß-Hidroxibutirato é baixa (Greco, 2001; Schaer, 2005; Hume 

et al., 2006). A ocorrência de isostenúria verifica-se ocasionalmente em animais com 

cetoacidose, já que estão particularmente predispostos ao desenvolvimento de insuficiência 

renal primária. É também importante referir que os animais cetoacidóticos têm tendência a 

excretar grandes quantidades de fósforo devido ao aumento do metabolismo muscular 

causado pela deficiência em insulina (Schaer, 2005). 

 

2. 3. 5. 2. 5. Testes de Coagulação Simples 

Na Diabetes mellitus humana, é frequente a ocorrência de anomalias de coagulação, 

nomeadamente a agregação plaquetária com consequente trombose. Em canídeos, cerca 

de 9,5% dos indivíduos diabéticos apresentam um aumento do tempo de tromboplastina 

parcial e/ou protrombina, concentrações elevadas de produtos de degradação da fibrina ou 

baixa contagem plaquetária (Hess et al., 2000). 

 

2. 3. 5. 2. 6. Testes Específicos para Avaliação de Glicose e Insulina Séricas 

 

Proteínas Glicosiladas 

A pesquisa de proteínas glicosiladas, como a hemoglobina glicosilada e a fructosamina, é 

um auxiliar importante na avaliação diagnóstica da Diabetes mellitus, especialmente no caso 

dos felídeos, em que os sinais clínicos são tardios e surgem frequentemente dúvidas sobre 

a veracidade dos valores de glicose sanguínea obtidos (Rand & Marshall, 2005b). Neste 

âmbito, a avaliação da fructosamina sérica é bastante útil, já que a sua concentração não é 

directamente afectada por aumentos agudos transitórios na glicémia (Nelson & Couto, 

2003). 

A hemoglobina glicosilada (HbA1c) resulta da ligação irreversível entre a glicose e a 

hemoglobina; a fructosamina sérica forma-se pela glicolisação de proteínas séricas, em 

especial a albumina (Greco, 2001). Devido ao diferente tempo médio de vida da albumina e 

da hemoglobina, a informação obtida a partir da hemoglobina glicosilada e da fructosamina 

sérica difere ligeiramente. A fructosamina sérica oferece valores que reflectem alterações na 

concentração sanguínea de glicose durante 2 a 3 semanas antes da análise (Nelson & 

Couto, 2003) enquanto que a HbA1c permite ampliar este prazo até os 2 a 3 meses (Marca & 

Loste, 2004). Deste modo, elas são especialmente úteis para avaliações sequenciais de 

níveis de glicémia, como é o caso da monitorização e avaliação de um paciente em 

insulinoterapia (Briggs, Nelson, Feldman, Elliott & Neal, 2000). Segundo um estudo 

realizado por Elliot et al. (1999), a concentração de fructosamina sérica oferece valores mais 
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precisos que a hemoglobina glicosilada relativamente ao controlo glicémico. Níveis de 

fructosamina sérica superiores a 400 µmol/L em felídeos (Rand & Marshall, 2005b) e 375 

µmol/L em canídeos (Nelson & Couto, 2003) são fortemente indicativos da presença de 

Diabetes mellitus. 

A concentração de fructosamina sérica pode ser afecta por factores como a 

hipoalbuminémia, a hiperlipidémia e a azotémia, enquanto que a concentração de 

hemoglobina glicosilada poderá ser errónea numa situação de anemia (Gulikers & Monroe, 

2004b; Nelson, 2005). 

 

Teste de Tolerância à Glicose Intravenosa (IVGTT) e Oral (OGTT) 

O princípio básico para a realização dos testes de tolerância à glicose oral e intravenosa é 

idêntico: pretende-se avaliar a capacidade do indivíduo em lidar com a administração de 

elevados níveis de glicose de forma a restabelecer o controlo adequado da glicémia. Nos 

animais saudáveis, é possível um retorno dos níveis de glicose para limites fisiológicos 

passado cerca de 2 h, já que os mecanismos endócrinos de regulação da glicémia estão a 

funcionar correctamente (Graham, 1998). Nestes animais, as curvas de glicémia obtidas 

após a administração de glicose evidenciam geralmente a ocorrência de dois momentos de 

abaixamento sequencial da glicose sérica, o que revela o carácter bifásico da secreção 

insulínica (Getty, Dea, Bergman, Hamilton-Wessler & Ader, 1998). Avaliando as 

concentrações de insulina endógena é possível obter, em animais saudáveis, um primeiro 

pico, de maior magnitude (aos 0 a 5 min. em gatos e 2,5 min. em cães) e um segundo pico, 

mais prolongado no tempo (aos 45 min. em gatos e aos 45 a 60 min. em cães). Nos doentes 

diabéticos, devido à deficiência absoluta ou relativa em insulina, os níveis de glicose sérica 

permanecem elevados e os padrões de libertação insulínica são anómalos ou mesmo 

inexistentes (Hess, 2006b). 

O teste de tolerância à glicose intravenosa (IVGTT) consiste na administração intravenosa 

de 1g/Kg de glicose a 40% e medição dos níveis de glicose nas horas seguintes. Segundo 

Graham (1998), a principal utilidade deste teste é a avaliação de canídeos diabéticos 

estabilizados, cujos requerimentos em insulina não excedam 0,5 UI/Kg/d. 

O teste de tolerância à glicose oral (OGTT) baseia-se na administração oral de um bólus de 

glicose de 4 g/Kg e medição dos níveis de glicose nas horas seguintes (Irvine, Butterwick, 

Watson, Millward & Morgan, 2002). 

Estes testes provaram ser de baixa utilidade no diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 em 

felídeos, já que resposta da insulina à administração glicose é fraca. Nesta espécie, o teste 

de arginina permite uma avaliação mais precisa da capacidade secretória das células β 

(Greco, 2001). Além disso, estes testes não são específicos para a funcionalidade das 

células β e os valores obtidos são influenciados por factores como a presença de outras 

entidades clínicas e o stress. Por este motivo, a realização de testes de tolerância à glicose 
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não é prática comum no diagnóstico de Diabetes mellitus em animais de companhia 

(Nelson, 2005). 

 

Concentração Basal de Insulina Sérica 

Este teste permite a diferenciação entre Diabetes mellitus insulino-dependente (DMID), 

Diabetes mellitus não insulino-dependente (DMNID) e resistência à insulina: na DMID, a 

concentração de insulina circulante é baixa ou normal enquanto que na DMNID e resistência 

à insulina os valores estão baixos, normais ou mesmo aumentados (Nelson, 2005). Este 

teste pode ser também associado à funcionalidade das células β: um nível ainda que 

residual de insulina indica-nos que o pâncreas endócrino ainda é capaz de sintetizar esta 

hormona e está lesado apenas de forma parcial (Nelson & Couto, 2003).   

Dado que os valores de insulina são proporcionais aos valores de glicose sanguínea em 

animais saudáveis podemos, aplicando a variável glicose, obter informações mais 

específicas. Doentes com DMID apresentam valores elevados de glicose e níveis baixos de 

insulina (≤ 26 µUI/mL); um doente com DMNID apresenta valores altos glicose e níveis altos 

de insulina (≥ 26 µUI/mL) (Sodikoff, 1998). Podemos ainda utilizar o índice insulina/glicose, 

que indica se a resposta da insulina ao aumento da glicose á adequada. Este índice poderá 

ser calculado a partir da seguinte fórmula (Sodikoff, 1998): 

 

Relação insulina/glicose = [Insulina] (µUI/mL)   

            [Glicose] (mg/dL)   

Um índice inferior a 0,2 indica deficiência em insulina enquanto que se for superior a 0,3 

indica excesso da hormona (Sodikoff, 1998). 

 

Teste de Tolerância à Insulina (ITT) 

O teste de tolerância à insulina (ITT) consiste na administração intramuscular ou subcutânea 

de 0.1 UI/Kg de insulina de acção rápida, seguida da medição dos níveis de glicose nas 

horas subsequentes. Nos animais saudáveis, é possível um retorno dos níveis de glicose 

para limites fisiológicos passadas aproximadamente 2 h, indicando que os mecanismos 

endócrinos de regulação da glicémia estão a funcionar correctamente (Irvine et al., 2002). A 

partir das curvas glicémia obtidas é possível determinar o grau de resistência à insulina, 

distinguir DMID e DMNID e identificar o efeito de Somogyi. 

Uma das desvantagens deste teste é que poderá induzir hipoglicémia, colocando o doente 

em risco de lesão do sistema nervoso central (Irvine et al., 2002). 

 

Teste de Resposta ao Glucagon 

O teste de resposta ao glucagon consiste na administração intravenosa de 1mg de 

glucagon, seguida da medição dos níveis de insulina aos 0, 5, 10, 15 e 30 min.. Os 
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resultados permitem avaliar a capacidade de produção de insulina pelas células β face ao 

estímulo positivo do glucagon, identificando assim situações de resistência à insulina 

(Graham, 1998). Da mesma forma que o IVGTT e o OGTT, a sensibilidade deste teste 

revela-se fraca no caso dos felídeos (Greco, 2001). 

 

Teste de Resposta à Arginina 

O teste de resposta à arginina consiste na administração intravenosa de 0,1g/Kg de 

hidroclorido de arginina, seguido de medição da concentração de insulina aos 0, 4, 6, 10, 20 

e 30 min. (Greco, 2001). 

A execução deste teste é especialmente útil em felídeos, já a resposta da insulina à 

administração de aminoácidos é superior à que se verifica em relação à glicose. É assim 

possível estabelecer uma diferenciação entre DMID e DMNID por avaliação da eficiência da 

resposta da insulina ao estímulo arginina (Greco, 2001).  

 

2. 3. 5. 2. 7. Testes Associados à Presença de Entidades Clínicas Concomitantes 

A realização de testes da função pancreática, tiróide e adrenal é importante na medida em 

que permite o diagnóstico de entidades clínicas passíveis de gerar resistência à insulina 

(Nelson, 2005). Os principais testes realizados em canídeos e felídeos estão explícitos na 

tabela 6. 

 

Tabela 6 – Principais testes a realizar em canídeos e felídeos diabéticos, quando há 

suspeita de entidades clínicas concomitantes (adaptado de Cook (2008)). 

CCAANNÍÍDDEEOO  FFEELLÍÍDDEEOO  
Hipotiroidismo  
Avaliar as concentrações de T4, T4 livre (por diálise de 
equilíbrio) e de hormona estimulante da tiróide. 

Hipertiroidismo  
Avaliar a concentração de T4. Se os valores forem 
próximos do limite avaliar a concentração de T4 livre por 
diálise de equilíbrio. 

Hiperadrenocorticismo  
Considerar um teste de estimulação com ACTH, de 
supressão com doses baixas de dexametasona e um 
exame ecográfico das supra-renais. 

Acromegália  
Medir as concentrações de IGF-1. Considerar a realização 
de uma exame imagiológico da hipófise (tomografia 
computorizada, ressonância magnética). 

Pancreatite Crónica  
Determinar a concentração de imunoreactividade da lipase 
pancreática canina ou realizar um exame imagiológico do 
pâncreas. 

Hiperadrenocorticismo 
Realizar um teste de estimulação com ACTH e um exame 
ecográfico das supra-renais. 

 

Segundo Nelson (2005), é ainda importante determinar a concentração de progesterona 

sérica em cadelas inteiras e com claras evidências de Diabetes mellitus, de modo a 

determinar o controlo antagónico que esta hormona exerce sobre a insulina. 

 

2. 3. 5. 2. 7. Imagiologia 

O recurso à imagem pode auxiliar o clínico na detecção de alterações compatíveis com a 

presença de entidades clínicas concomitantes com a Diabetes, como por exemplo a 

Pancreatite e Lipidose hepática (Nelson, 2005).  
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Radiologia 

Segundo um estudo realizado por Hess et al. (2000), 85% dos canídeos têm alterações à 

radiografia abdominal e cerca de 41% têm alterações à radiografia torácica; os achados 

mais frequentes são a hepatomegália (69%) e a perda de definição dos órgãos abdominais 

compatível com pancreatite (26%). 

 

Ecografia 

Este método de diagnóstico por imagem permite detectar situações de pancreatite, 

acromegália, tumores da glândula adrenal, piómetra e verificar se há alterações padrão do 

fígado, rins e tracto urinário (cistite e pielonefrite) (Nelson & Couto, 2003). 

 

2. 3. 6. Diagnóstico Diferencial 

Na elaboração de um diagnóstico final de Diabetes mellitus é necessário eliminar a 

presença de outras entidades clínicas susceptíveis de causar hiperglicémia, glicosúria, 

poliúria e polidipsia, polifagia e perda de peso. 

 

2. 3. 6. 1. Hiperglicémia 

A hiperglicémia é o achado hematológico chave no diagnóstico da Diabetes mellitus. Como 

tal, é importante confirmar a sua causa primária, eliminando situações clínicas como a 

hiperglicémia pós-prandial, stress (muito importante em gatos), diestro (cadelas), 

Hiperadrenocorticismo, Acromegália, Feocromocitoma, Pancreatite, Neoplasia pancreática 

exócrina, Insuficiência renal, Iatrogénica (terapêutica com corticosteróides e 

progestageneos, fluidoterapia com soros glucosados) e erro de laboratório (Marca & Loste, 

2004). Assim, a determinação do parâmetro glicose no sangue deve ser cuidada, tendo em 

conta as possíveis interferências decorrentes de factores exteriores, como é o caso do 

stress associado à manipulação ou a ingestão recente de alimentos. 

 

2. 3. 6. 2. Glicosúria 

Quanto à glicosúria, verifica-se que está presente em condições clínicas que, para além da 

Diabetes mellitus, incluem a fluidoterapia com soros glucosados, o stress, a Disfunção 

tubular renal (por tóxicos, insuficiência renal, glicosúria primária renal ou na síndrome de 

Fanconi) e o erro de laboratório (frequentemente associado à presença de vitamina C e 

salicilatos na urina e à contaminação do frasco de colheita) (Graham, 1998). 

 

2. 3. 6. 3. Poliúria e Polidipsia 

A poliúria com polidipsia é uma síndrome comum em pequenos animais que se caracteriza 

por aumento no volume urinário (> 50 mL/Kg/d) e no consumo de água (> 100 mL/Kg/d) 

(Nelson, 2002). A Polidipsia primária é rara e caracteriza-se por ingestão excessiva de água 
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com consequente hiperhidratação e poliúria compensatória; tem como etiologia uma 

alteração comportamental desencadeada por estímulos ambientais ou emocionais 

(polidipsia psicogénica) e lesões funcionais no centro da sede hipotalâmico. Na maioria das 

vezes, a poliúria é a causa primária de polidipsia, sendo que a última se desenvolve numa 

tentativa de reposição do equilíbrio homeostático do organismo através da ingestão de água 

e electrólitos. Os mecanismos que desencadeiam o desenvolvimento destes sinais clínicos 

envolvem a interferência na resposta ou libertação da hormona anti-diurética (ADH) ou a 

diurese osmótica primária, como é o caso da Diabetes mellitus (Dunn, 1998). 

As causas de poliúria e polidipsia e respectivos mecanismos fisiopatológicos encontram-se 

listadas na tabela 7.  

 

Tabela 7 – Principais causas iatrogénicas, endócrinas e não endócrinas de poliúria e 

polidipsia e respectivos mecanismos fisiopatológicos (adaptado de Dunn (1998)). 

AAFFEECCÇÇÕÕEESS  

EENNDDÓÓCCRRIINNAASS  
MMEECCAANNIISSMMOO  

FFIISSIIOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  
AAFFEECCÇÇÕÕEESS  NNÃÃOO  

EENNDDÓÓCCRRIINNAASS  
MMEECCAANNIISSMMOO  

FFIISSIIOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  
Diabetes Mellitus Diurese Osmótica Polidipsia primária Falha na resposta à ADH 

Diabetes Insipidus 
Central e Nefrogénica 

Diminuição na secreção de 
ADH (Central) 
Falha na resposta à ADH 
(Nefrogénica) 

Insuficiência Renal 
Crónica 

(Nefrite Intersticial Crónica, 
Síndrome Nefrótica, 

Pielonefrite) 

Diurese Osmótica 
Diminuição do número de 
nefrónios funcionais 
Diminuição 
hipertonicidade medular 

Hiperadrenocorticismo Diminuição na secreção e 
resposta à ADH Insuficiência Hepática Falha na resposta à ADH 

Hipoadrenocorticismo Excreção renal de sódio 
aumentada Piómetra Falha na resposta à ADH 

Hipertiroidismo Falha na resposta à ADH 
(Nefrogénica) Glicosúria renal primária Diurese Osmótica 

Hipercalcémia 
(Hiperparatiroidismo, 
Hipervitaminose D, 

Hipoadrenocorticismo) 

Nefrocalcinose com IRC 

Síndrome de Fanconi 

Diurese Osmótica 

Hipocalémia 
(Hipoparatiroidismo, 
Hipercalcitonicismo) 

Desconhecido 
Hipercalcémia 

Nefrocalcinose com IRC 

IIAATTRROOGGÉÉNNIICCAASS  MMEECCAANNIISSMMOO  

FFIISSIIOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  
Hipocalémia 

Falha na resposta à ADH 

Corticosteróides, 
Fenobarbital 

Falha na resposta à ADH 
(Nefrogénica) 

Diuréticos Diurese Osmótica 

Síndrome de 
Hiperviscosidade 

(Policitémia vera e outros) 

Desconhecido 

 

A urianálise (com identificação de hiperestenúria e glicosúria) e a evidência de outros sinais 

clínicos permitem a exclusão das condições clínicas passíveis de originar poliúria e 

polidipsia que não a Diabetes mellitus (Feldman, 2005). 

 

2. 3. 6. 4. Polifagia 

A polifagia é um dos sintomas mais típicos no desenvolvimento de Diabetes mellitus. 

Expressa-se por consumo de alimento excessivo em relação às necessidades calóricas 

normais do organismo, podendo ser classificado etiologicamente como primário ou 

secundário, dependendo se está ou não relacionado com uma afecção do sistema nervoso 
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central passível de causar inibição do centro de saciedade (Behrend, 2005). As principais 

causas de polifagia estão expressas na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Principais causas de polifagia e respectivos mecanismos fisiopatológicos 

(adaptado de Behrend (2005)). 

CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

EETTIIOOLLÓÓGGIICCAA  
MMEECCAANNIISSMMOO  FFIISSIIOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  CCOONNDDIIÇÇÃÃOO  CCLLÍÍNNIICCAA  AASSSSOOCCIIAADDAA  

Destruição do centro de saciedade Trauma, Neoplasia ou Infecção 
Polifagia Primária 

Causas Psicogénicas Stress, Introdução de dieta mais palatável 

Aumento fisiológico da taxa metabólica Frio, Exercício intenso, Lactação, Gravidez 

Aumento patológico da taxa metabólica Hipertiroidismo, Acromegália 

Polifagia 
Secundária 

Diminuição das fontes de energia 

Diabetes Mellitus, 
Síndromes de má assimilação (Insuficiência 
Pancreática Exócrina, Parasitismo, Linfagiectasia), 
Megaesófago, Dieta de má qualidade, 
Hipoglicémia, Hiperadrenocorticismo,  
Shunt porto-sistémico 

Polifagia 
associada a 

fármacos 
Vários 

Corticosteróides, Anti-convulsivos, Anti-
histamínicos, Progestageneos, Benzadiazepinas, 
Amitraz, Ciproheptadina 

Afecções 
específicas 

associadas a 
Polifagia 

Vários 

Peritonite Infecciosa Felina, Colangite 
Linfoplasmocitária Felina, Encefalopatia 
Espongiforme Felina, Encefalite por corpo estranho 
em felídeos 

 

Quando associamos perda de peso à polifagia, a amplitude de doenças que se considera na 

listagem de diagnósticos diferenciais reduz-se a causas como Diabetes mellitus, 

Hipertiroidismo e Síndromes de má assimilação (insuficiência pancreática exócrina, 

enteropatia com perda de proteína, nefropatia com perda de proteína e parasitismo 

gastrointestinal) (Hess, 2006b). 

 

2. 3. 7. Terapêutica do Doente Diabético Cetoacidótico  

A cetoacidose diabética é uma das emergências endócrinas mais comuns em pequenos 

animais (Hackett, 1999). A indicação para um tratamento agressivo com fluidoterapia e 

insulinoterapia surge quando há presença de sinais clínicos compatíveis com cetoacidose 

(vómito, letargia, desidratação, respiração de Kussmaul, etc.), quando a concentração de 

glicose sérica excede os 500 mg/dL ou quando existe evidência analítica de acidose 

(concentração venosa total de CO2 inferior a 12 mmol/L ou concentração total de 

bicarbonato inferior a 12 mEq/L) (Nelson, 2005). Os objectivos do tratamento do paciente 

cetoacidótico são (Peterson, 1998a; Nelson, 2005): 

• Correcção da acidose e dos deficits hidro-electrolíticos;  

• Administração de uma fonte de insulina endógena que normalize o estado metabólico do 

organismo; 

• Identificação de factores etiológicos como a presença de doenças concomitantes; 

• Providenciar uma fonte de carbohidratos se necessário. 
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A terapêutica aplicada ao paciente cetoacidótico não se propõe a uma resolução imediata 

dos deficits electrolíticos, mas sim à resolução da condição clínica ao longo de um prazo 

alargado de 36 a 48h (Nelson, 2005). Seguidamente, referem-se algumas linhas gerais de 

orientação para a terapêutica a estabelecer. 

 

2. 3. 7. 1. Fluidoterapia 

O estabelecimento de um protocolo adequado de fluidoterapia na cetoacidose metabólica 

permite uma correcção da desidratação e dos deficits electrolíticos do doente, assegurando 

uma correcta manutenção do débito cardíaco, pressão arterial e uma boa perfusão tecidual 

(Nelson, 2005). A grande maioria dos autores (Peterson, 1998a; Hackett, 1999; Nelson, 

2005; Schaer, 2005) recomenda a administração de uma solução isotónica, como o NaCl a 

0,9 %, na taxa inicial de 60 a 100 mL/Kg/d, tendo em atenção as indicações dadas pelo 

ionograma; após recuperação evidente do animal, aconselha-se um ajustamento da dose, 

baseado na taxa de desidratação, volume urinário, presença e gravidade de azotémia e 

persistência de perdas de fluidos (por vómito e diarreia). 

A suplementação com potássio é indispensável na grande maioria dos animais em 

cetoacidose, excepção feita às situações de hipercalémia devido a falha renal oligúrica. A 

dose de potássio a administrar deve ser idoneamente determinada a partir da concentração 

sérica de potássio do paciente. Caso esta medição não seja possível, aconselha-se a adição 

de 40 mEq de KCl por cada litro de fluido, com ajustamentos subsequentes (Nelson, 2005). 

A suplementação em fósforo é indicada quando existem manifestações clínicas de 

hipofosfatémia (hemólise, ataxia, convulsões) ou quando a concentração sérica de fósforo é 

inferior a 1,5 mg/L. A dose aconselhada é 0,01 a 0,03 mmol/Kg/h, com monitorização 

subsequente das concentrações séricas de fósforo (Nelson, 2005). 

A suplementação em magnésio é apenas aplicável nos casos em que a hipomagnesiémia 

se manifesta clinicamente de forma grave e prolongada (mesmo depois de 24 a 48 h de 

insulinoterapia) (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 7. 2. Bicarbonato 

Quando a concentração venosa total de CO2 é menor que 12 mmol/L, a concentração total 

de bicarbonato é inferior a 12 mEq/L ou o pH sanguíneo desce a valores inferiores a 7,1, 

não é possível uma correcção adequada da acidose metabólica sem recurso à terapêutica 

com bicarbonato (Peterson, 1998a; Nelson, 2005). A dose de bicarbonato a administrar é 

calculada a partir das seguintes fórmulas (Nelson, 2005): 

HCO3
 – (mEq) = Peso Corporal (Kg) x 0,4 x (12 – [HCO3

-] sérica) x 0,5 

ou 

 HCO3
 – (mEq) = Peso Corporal (Kg) x 12 (caso a concentração sérica de bicarbonato seja 

desconhecida) 
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Esta dose deve ser administrada de forma contínua até às 6 h, altura em o paciente deverá 

ser reavaliado, de modo a ajustar a posologia a administrar (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 7. 3. Insulina 

A insulinoterapia deve ser iniciada quando há uma estabilização mínima do equilíbrio hidro-

electrolítico do paciente, dado que esta pode agravar situações de hipocalémia, 

hipofosfatémia e hipoglicémia (Nelson, 2005). A generalidade dos autores recomenda a 

utilização de uma insulina de acção curta, como a Regular (Peterson, 1998a; Hackett, 1999; 

Rand & Martin, 2001; Nelson, 2005; Schaer, 2005). O objectivo da terapia insulínica num 

doente cetoacidótico é baixar a glicémia de forma gradual (preferivelmente numa de taxa de 

75mg/h), até que a concentração atinja valores inferiores a 250 mg/dL (Nelson, 2005). 

Nelson (2005) recomenda que a insulinoterapia em pacientes cetoacidóticos seja realizada 

com base nos seguintes protocolos: 

• Administração intermitente intramuscular:  

→ Administração intramuscular inicial de 0,2 UI/Kg  

→ Administração intramuscular de 0,1 UI/Kg, de hora a hora, até que a concentração de 

glicose baixe aos 250 mg/dL 

→ Administração de 0,1 a 0,3 UI/Kg, cada 4 a 6 h (intramuscular) ou 6 a 8 h (subcutânea)  

• Infusão endovenosa com dose baixa: 

→ Infusão contínua de 0,05 UI/Kg/h (gatos) a 0,1 UI/Kg/h (cães) e ajustamento 

subsequente das doses em função dos níveis de glicémia, até que a concentração de 

glicose baixe aos 250 mg/dL 

→ Administração de 0,1 a 0,3 UI/Kg cada 4 a 6 h (intramuscular) ou 6 a 8 h (subcutânea)  

É importante referir que, em situações de desidratação grave, a administração subcutânea 

de insulina é contra-indicada, preferindo-se assim a via intramuscular e a infusão 

endovenosa (Hackett, 1999). Em situações de hipoglicémia, é valida a administração de 

uma solução de glicose a 2,5 a 5% (Peterson, 1998a). 

A administração de uma insulina de acção longa apenas se recomenda quando o doente 

está estável e não necessita de fluidoterapia para manter um equilíbrio hidro-electrolítico e 

ácido-básico apropriados (Nelson, 2005).  

 

2. 3. 8. Monitorização do Doente Diabético Cetoacidótico  

Após estabilização do paciente cetoacidótico, é imprescindível realizar uma vigilância 

apertada de modo a evitar a recorrência da acidose metabólica e a ocorrência de 

complicações associadas à terapêutica. Os parâmetros a considerar na monitorização são o 

estado mental e físico do paciente (nomeadamente o pulso, estado de hidratação, 

respiração, temperatura e volume urinário), o hemograma, o painel bioquímico (a glicémia 
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deve ser medida no mínimo de 2 em 2 h) e o ionograma (tendo especial atenção à 

concentração venosa total de CO2) (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 9. Terapêutica do Paciente Diabético Cetoacidótico Saudável 

A formação de corpos cetónicos pode não despoletar uma acidose metabólica evidente, 

sendo então necessário reverter o processo antes que tal situação aconteça. Os principais 

factores que despoletam o aparecimento desta situação são a ineficácia do tratamento 

insulínico e/ou presença de entidades clínicas indutoras de resistência à insulina (Nelson, 

2005). Nesta situação, Nelson (2005) recomenda a administração de uma insulina de curta 

acção (Regular), na dose de 0,2 a 0,2 UI/Kg, de 8 em 8 h, até se obter uma resolução da 

cetonúria. Para prevenir a ocorrência de hipoglicémia, o paciente deve ser alimentado com 

um terço do seu consumo calórico diário imediatamente a seguir à administração de 

insulina. A cetonúria resolve-se geralmente em 3 a 5 dias (a não ser que haja uma doença 

indutora de resistência à insulina não resolvida), altura em que o animal pode iniciar ou 

retomar o protocolo com insulina de acção intermédia (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 10. Terapêutica do Doente Diabético com Síndrome de Hiperosmolaridade Não-

Cetoacidótica 

A correcção da síndrome de hiperosmolaridade diabética tem como objectivos a 

normalização da hiperosmolaridade, hiperglicémia e a detecção de factores etiológicos que 

contribuam para o desenvolvimento da condição clínica (Peterson, 1998a). 

O protocolo terapêutico a instalar é em tudo semelhante ao aplicado no paciente 

cetoacidótico doente. Alguns autores recomendam a utilização de fluidos isotónicos (como o 

NaCl a 0,9% e o lactato de Ringer) na correcção da hiperosmolaridade, já que os fluidos 

hipotónicos (como NaCl a 0,45%) não são capazes de resolver a hiponatrémia e podem 

induzir complicações graves, como o edema cerebral e o coma (Nelson, 2005). Todavia, 

outros clínicos argumentam que os fluidos hipotónicos, quando aplicados com prudência, 

são mais eficazes na redução da osmolaridade plasmática, reservando os fluidos isotónicos 

para situações em que haja evidência de colapso circulatório (Peterson, 1998a). 

 

2. 3. 11. Terapêutica do Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

Os objectivos de um protocolo terapêutico no doente diabético não cetoacidótico envolvem a 

eliminação dos sinais clínicos observados pelo dono, através da redução da hiperglicémia e 

glicosúria, com vista ao melhoramento da condição clínica do animal. A manutenção da 

glicémia em níveis baixos e estáveis minimiza a gravidade dos sinais clínicos e previne a 

ocorrência de complicações da Diabetes. Os métodos terapêuticos aplicáveis são variados e 

devem ser ponderados consoante a espécie e os mecanismos que desencadearam o 

aparecimento da doença, a condição clínica do animal, os níveis de glicémia e a presença 
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ou não de entidades concomitantes com a Diabetes (Nelson, 2005). Os principais 

tratamentos usados em Medicina Veterinária são a insulinoterapia, dieta, exercício e a 

medicação oral hipoglicemiante.  

 

2. 3. 11. 1. Insulina 

A administração de insulina exógena constitui o pilar da terapia dos doentes diabéticos e é o 

meio mais fiável e eficaz no controlo da sintomatologia clínica (Fleeman & Rand, 2005). 

 

2. 3. 11. 1. 1. Tipos de Insulina 

Na escolha de uma insulina adequada, deve-se sempre atender sempre à origem e duração 

de acção da insulina (tabela 9). Quanto à origem, o clínico deverá escolher a insulina que 

apresenta mais semelhanças na cadeia de aminoácidos em relação à espécie do paciente. 

No caso dos canídeos, as espécies de eleição são a suína (que é idêntica à canina) e a 

humana enquanto que nos felídeos a escolha vai para a insulina bovina (Cook, 2008). Dada 

a comprovada formação de anticorpos anti-insulina em canídeos, a utilização de insulina de 

origem bovina é totalmente contra-indicada nesta espécie. Em gatos, o problema da 

compatibilidade imunitária não se coloca, mas aconselha-se a utilização de insulina o mais 

semelhante possível à felina, de modo a maximizar a eficácia de acção (Fleeman & Rand, 

2001; Rand & Marshall, 2005c). 

 

Tabela 9 – Alguns tipos de insulina utilizados em animais de companhia (Fleeman & Rand, 

2008; Nelson, & Couto, 2003; Rand & Marshall, 2005c; INFARMED, 2008). 

DDuurraaççããoo  ddee  aaccççããoo  PPiiccoo  ddee  aaccççããoo  
IINNSSUULLIINNAA  NNoommee  

CCoommeerrcciiaall  

EEssppéécciiee  
ddee  

OOrriiggeemm  

VViiaa  ddee  
AAddmmiinniissttrraaççããoo  

IInníícciioo  ddee  
aaccççããoo  

Canídeo Felídeo Canídeo Felídeo 

Curta 

RREEGGUULLAARR  
Humulin Regular® 
Actrapid® 
Isuhuman Rapid® 

Humana* IV, IM, SC 

Imediato 
(IV) 

10-30 min. 
(IM, SC) 

1,4h (IV) 
3-8h (IM) 

4-10h (SC) 

30 min. - 2h (IV) 
1-4h (IM, SC) 

Intermédia 
NNPPHH  

Humulin NPH® 
Insulatard® 
Isuhuman Basal® 

Humana* SC 30 min.-2h 
6-18h 4-12h 

2-10h 2-8h 

Intermédia 
LLEENNTTAA  Caninsulin® Suína SC 30 min.-2h 

8-20h 6-18h 
2-10h 

Longa 
PPZZII  PZI vet® 

Bovina 
90% 

Suína 10% 
SC 30 min -4h 

6-28h 6-24h 
4-14h 3-12h 

Ultra-prolongada 
GGLLAARRGGIINNAA  Lantus® Humana* SC  

- <24h 
- ≈16h 

*Obtida por recurso a tecnologia de DNA recombinante a partir de uma estirpe de Escherichia coli 

 

Insulina Regular 

A insulina regular deve ser reservada para o uso hospitalar, devido à sua alta potência e 

rapidez de acção. É a única que pode ser administrada por via endovenosa, pelo que é 
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especialmente útil em situações de cetoacidose, quando se pretende um abaixamento 

rápido da glicémia a níveis fisiológicos (Cook, 2008). 

 

Insulina Lenta 

Este tipo de insulina consiste numa suspensão aquosa de zinco e insulina (cristalina e 

amorfa). É formada pela mistura de insulina semilenta (de acção curta) com ultralenta (de 

acção longa), originando uma insulina de acção intermédia. Esta combinação origina um 

pico de actividade pouco depois da administração e outro algumas horas depois, permitindo 

a obtenção de uma actividade insulínica rápida e previsível. A insulina Lenta está 

actualmente disponível na concentração de 40 UI/mL, facto que deve ser tomado em 

consideração na sua dosagem (Fleeman & Rand, 2001). Cook (2008) recomenda a 

utilização de uma dose inicial de 0,5 UI/Kg de 12 em 12 h. As doses deverão ser ajustadas 

com recurso a determinações seriadas de glicose, sendo aumentadas em 10 a 15% em 

pacientes com hiperglicémia persistente (>250mg/dL) e diminuídas em 25% quando se 

regista hipoglicémia (<70mg/dL). 

 

NPH (Insulina isofânica ou Neutral Protamine Hagedorm) 

A NPH é uma insulina produzida a partir de uma estirpe não patogénica de Escherichia coli, 

combinada com protamina e zinco, que prolongam a sua duração de acção (Hess, 2006c). A 

NPH tem uma duração intermédia, podendo ser utilizada tanto em cães como em gatos, nas 

doses de 0,5 UI/Kg, de 12 em 12 h. As doses são ajustadas da mesma forma que a insulina 

Lenta (Cook, 2008). 

 

PZI (Protamine Zinc Insulin) 

A PZI é uma suspensão de zinco cristalina combinada com um polipéptido (protamina), 

diferindo na NPH na origem e concentração. É uma insulina de acção prolongada que 

constitui uma escolha adequada para gatos diabéticos. A posologia inicial é 0,22 a 0,6 UI/Kg 

(≈1 UI por gato) e 50% dos felídeos são controlados com uma administração diária (Rand & 

Martin, 2001). No ajustamento das doses, o controlo da glicémia pode requerer duas 

administrações diárias ou concentrações que vão até às 0,5 UI/Kg (Cook, 2008). Tal como a 

insulina Lenta, a PZI é distribuída a 40 UI/mL (Fleeman & Rand, 2001).  

 

Glargina 

A glargina é uma insulina de acção lenta que forma microprecipitados no local de injecção, 

permitindo a libertação continuada de pequenas quantidades de insulina na circulação. A 

sua acção está dependente do pH, pelo que não deve ser diluída e deve ser mantida em 

condições ambientais constantes. Em humanos diabéticos, é utilizada como uma insulina 

basal, administrada uma vez por dia (Nelson, 2005). É um tipo de insulina inovadora, de 
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duração ultra-prolongada, especialmente indicada para gatos, dado a tendência desta 

espécie à ingestão de refeições pequenas e frequentes. A dose inicial recomendada é de 

0,5 UI/Kg para os gatos com concentrações de glicose superiores a 360mg/Kg e 0,25 UI/Kg 

em animais com glicémia entre 200 e 360 mg/Kg; a generalidade dos animais necessita de 

duas administrações diárias para um controlo correcto da glicémia (Cook, 2008). Devido à 

sua acção prolongada e à provável sobreposição da acção da insulina, não se deve 

aumentar a dosagem durante a primeira semana (Rand & Marshall, 2005c). 

Uma percentagem relativamente elevada dos doentes tratados com glargina apresenta 

remissão total dos sintomas, por reversão do fenómeno de toxicidade à glicose com 

recuperação da funcionalidade das células β (Rand & Marshall, 2004c; Rand, 2006). 

Uma das desvantagens do uso desta insulina é que, por vezes, são necessários dias até 

que atinja o seu pico máximo de acção; além disso, a sobredosagem pode resultar em 72 

horas de hipoglicémia, pelo que o clínico deverá usar sempre doses iniciais baixas e ir 

aumentando até atingir um bom controlo da glicémia (Cook, 2008).  

 

Combinações de Insulina 

Tal como no caso da insulina Lenta, várias combinações de insulinas com diferentes 

durações de acção estão disponíveis actualmente no mercado. Um exemplo é a mistura de 

insulina Regular (de acção curta) com NPH (de acção intermédia), nas proporções de 30:70, 

50:50 e outras (Humulin M3®, Mixtard®, Isuhuman Comb®, Insuman Basal®) (INFARMED, 

2008). Esta mistura origina dois picos de actividade e tem duração e potência de acção 

entre as insulinas Regular e NPH (Nelson, 2005). Tal como no caso da insulina Lenta, a 

utilização desta combinação permite alargar o espectro de insulinas disponíveis, 

possibilitando ao clínico uma escolha mais específica e adequada ao seu paciente. 

 

2. 3. 11. 1. 2. Terapia Inicial Insulínica 

O equilíbrio entre a insulinoterapia e a obtenção de níveis adequados de glicémia tem uma 

duração de vários dias em cães e gatos diabéticos. Como tal, é frequente o internamento 

destes doentes, para avaliação da sua condição clínica e da resposta à insulina durante as 

primeiras 24 a 48 h, permitindo a detecção de casos de sensibilidade elevada à insulina 

(que poderão originar choque hipoglicémico). No decorrer da terapêutica inicial, a realização 

de pequenos ajustes na dose e frequência de administração de insulina tem como objectivo 

a obtenção de níveis de glicémia estáveis e relativamente baixos, não se propondo a repor 

imediatamente a glicose a níveis fisiológicos. A terapêutica insulínica requer paciência e 

ponderação, tanto do clínico como do dono, que deverá ser instruído quanto à forma de 

armazenar e administrar a insulina ao seu animal e à aplicação de outros métodos de 

controlar a doença, como é o caso do maneio dietético (Nelson, 2005). 
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Dado que a generalidade dos canídeos diabéticos são insulino-dependentes, a instauração 

de insulinoterapia deve ser precoce, permitindo uma avaliação correcta da dose a utilizar. A 

grande maioria dos cães (cerca de 94%) é controlada de forma mais eficaz com uma terapia 

que implique duas administrações diárias (Fleeman & Rand, 2001). Além disso, alguns 

autores referem que a ocorrência de complicações como a hipoglicémia e o efeito de 

Somogyi são menos frequentes quando a insulinoterapia é iniciada com doses baixas e 

frequência de duas vezes diárias (Nelson & Couto, 2003).  

Nelson (2005) aconselha a utilização de uma insulina de acção intermédia (NPH ou Lenta) 

no controlo inicial da glicémia de um cão diabético, numa dose de 0,25 UI/Kg, de 12 em 12 

h. Outros autores referem, como já foi referido, a utilização de doses iniciais de 0,5 UI/Kg na 

utilização da insulina Lenta (Cook, 2008). Os protocolos de insulinoterapia são variáveis 

consoante os autores, pelo que cabe ao clínico escolher o que considera de melhor utilidade 

no seu paciente, tendo sempre assente a possibilidade de hipoglicémia. A reavaliação do 

doente deve ser realizada 7 dias após início da insulinoterapia e posteriormente cada 6 a 8 

semanas (Cook, 2008). 

Em felídeos, a resposta à insulinoterapia é variável e muitas vezes imprevisível, dado que, 

como já foi referido, estes animais transitam frequentemente entre DMID e DMNID, sofrendo 

por vezes de Diabetes transitória (Nelson, 2005). Nesta espécie, a precocidade do 

estabelecimento de insulinoterapia é um factor determinante na probabilidade de sucesso de 

uma remissão total da Diabetes. O controlo glicémico precoce reverte a toxicidade da 

glicose responsável pela supressão das células β e maximiza a preservação da 

funcionalidade celular. Actualmente, é possível obter, em cerca de 4 meses, taxas de 

remissão de cerca de 100% em gatos cujo diagnóstico foi precoce e que tiveram um bom 

maneio insulínico (Rand & Marshall, 2005c). Este facto deverá ser tido em especial 

consideração no tratamento com glargina, que, como já foi mencionado, pode originar uma 

remissão total dos sintomas no primeiro mês. Como tal, nestes indivíduos, a monitorização 

dos animais deverá ser semanal; caso seja detectada hipoglicémia (<70 mg/mL) ou quando 

a concentração de glicose pré-insulina for menor que 180 mg/dL, a dose de insulina deve 

ser diminuída ou o tratamento interrompido (Cook, 2008). 

A generalidade dos autores considera que as insulinas Lenta e PZI, na dose de 1 a 2 UI por 

gato (0,25 a 0,5 UI/Kg), de 12 em 12 h, são as mais indicadas para o controlo inicial da 

glicémia em gatos diabéticos (Rand & Martin, 2001; Nelson, 2005). A variação da dose está 

dependente dos níveis de hiperglicémia: caso estes sejam superiores a 360 mg/dL, 

recomenda-se a utilização de 0,5 UI/Kg; se estes forem desconhecidos ou menores que 360 

mg/dL, é mais aconselhável aplicar a dose mínima (0,25 UI/Kg) (Rand & Martin, 2001). 

Segundo Rand e Marshall (2005), é difícil obter um bom controlo glicémico com a insulina 

Lenta e o risco de hipoglicémia é demasiado elevado. Dados recentes sugerem que a 

glargina e a PZI controlam melhor a glicémia e reduzem o risco de hipoglicémia clínica 
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quando administradas duas vezes por dia em associação com uma dieta de baixo teor de 

carbohidratos (Rand & Marshall, 2004). Hoje em dia, pensa-se que a glargina poderá vir a 

ser a escolha ideal para gatos diabéticos, pelo que se sugere a realização de mais estudos 

que comprovem a sua eficácia (Rand, 2006).  

 

2. 3. 11. 1. 3. Insulinoterapia durante Procedimentos Cirúrgicos 

De forma geral, Nelson e Couto (2003) recomendam que todos os procedimentos cirúrgicos 

num doente diabético sejam suspensos até que a insulinoterapia providencie um bom 

controlo glicémico. As únicas excepções são quando a cirurgia é necessária para manter as 

funções vitais do animal ou quando esta elimina de forma permanente a causa de 

resistência à insulina (como uma ovariohisterectomia numa cadela com Diabetes associada 

ao diestro) (Nelson & Couto, 2003). 

Uma das principais complicações associadas à realização de uma cirurgia num diabético é a 

ocorrência de hipoglicémia por jejum no período peri-operatório. Esta situação poderá ser 

solucionada através da redução da dose de insulina neste período e administração 

intravenosa de soluções de glicose. Por outro lado, o stress associado à indução anestésica 

e manipulação cirúrgica pode desencadear a libertação de hormonas diabetogénicas, que 

aumentam os níveis de glicose sérica, induzindo a cetogénese. Deste modo, a 

administração de insulina de acção curta no período peri-operatório é indispensável (Nelson 

& Couto, 2003). 

No maneio cirúrgico de canídeos e felídeos diabéticos, Nelson e Couto (2003) recomendam 

a retirada da comida às 22 h do dia anterior à cirurgia e a realização de uma medição da 

glicémia antes da administração de insulina, na manhã do dia da cirurgia. O protocolo a 

realizar seguidamente depende dos valores de glicose obtidos: 

• Se a concentração de glicose for inferior a 100 mg/dL, não se administra insulina e inicia-

se a infusão de uma solução de glicose a 2,5 ou 5%; 

• Se a concentração de glicose estiver entre 100 e 200 mg/dL, administra-se um quarto da 

dose de insulina matinal e inicia-se a infusão de uma solução de glicose a 2,5 ou 5%; 

• Se a concentração de glicose for superior a 200 mg/dL, administra-se metade da dose de 

insulina matinal; a infusão de uma solução de glicose a 2,5 ou 5% apenas é aplicável se os 

níveis de glicose descerem para valores inferiores a 150 mg/dL. 

Durante a cirurgia, os níveis de glicose devem ser medidos cada 30 a 60 min. e devem estar 

entre 150 e 250 mg/dL. Caso se verifiquem concentrações de glicose acima dos 300 mg/dL, 

a infusão de glicose deve ser descontinuada e é aconselhável a realização de uma nova 

medição da glicémia, 30 e 60 min. depois; caso os níveis de glicose permaneçam elevados, 

a indicação é administrar insulina de acção curta, na dose de 20% da quantidade habitual de 

insulina (Nelson & Couto, 2003). 



Diabetes Mellitus: A problemática dos factores intrínsecos e extrínsecos na regulação da glicémia.          REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 

 57 

No pós-operatório, os animais diabéticos devem retomar a dieta e esquema normal de 

administração de insulina (Nelson & Couto, 2003). 

 

2. 3. 11. 2. Dieta 

Ao iniciar uma terapia insulínica, é imprescindível realizar paralelamente um maneio 

dietético correcto, dado que a hiperglicémia é potenciada por dietas com elevados níveis de 

carbohidratos e por factores como a obesidade. Sendo assim, é muito difícil estabelecer um 

controlo da glicémia com insulinoterapia sem uma dieta adequada, que evite elevações 

bruscas da glicémia, não controláveis com insulina exógena (Nelson, 2005). 

Os objectivos de uma terapêutica dietética na Diabetes são a correcção ou prevenção da 

obesidade, a manutenção de frequências de alimentação e conteúdo calórico adequado e o 

uso de dietas que permitam evitar a hiperglicémia pós-prandial (Nelson, 2005). 

Considerando que as dosagens de insulina são pré-estabelecidas, é importante determinar 

a previsibilidade da resposta glicémica a seguir a cada refeição (Fleeman & Rand, 2005). 

Deste modo, a consistência dos horários e do tipo de alimentos incluídos na dieta é crucial 

no maneio dietético de doentes diabéticos (Cook, 2008). 

Em canídeos, é sabido que a redução de peso melhora a tolerância à glicose em animais 

obesos, pelo que se deve aplicar dietas de baixo nível calórico e aumentar o gasto 

energético através do exercício (Nelson, 2005). Vários estudos demonstraram que as dietas 

ricas em fibra são, a este nível, bastante úteis já que, para além de providenciar uma fonte 

de alimento de baixo teor calórico, provaram diminuir a absorção intestinal de glicose, 

melhorando a condição clínica do indivíduo diabético (Kimmel, Michel, Hess & Ward, 2000; 

Graham, Maskell, Rawlings, Nash & Markwell, 2002). O mecanismo pelo qual a absorção de 

glicose é reduzida compreende a formação de um gel viscoso no intestino que diminui a 

velocidade de difusão da glicose e da água através da parede. As fibras solúveis (como a 

pectina) são, em comparação com as insolúveis, mais eficazes na formação deste gel. 

Segundo Nelson e Couto (2003), dietas que contenham 12% de fibra insolúvel ou 8% de 

uma mistura de fibra solúvel e insolúvel são bastante benéficas no controlo da glicémia. 

Contudo, um estudo realizado por Fleeman, Rand e Markwell (2003) revelou que, em 

animais estáveis, dietas com teor elevado de fibras e moderado de amido não proporcionam 

qualquer tipo de vantagem em termos de necessidade de insulina ou do controlo glicémico, 

quando comparadas com dietas comerciais com teor moderado de fibra e reduzido de 

amido. Além disso, a utilização de dietas ricas em fibra origina frequentemente 

complicações como o aumento da frequência de defecção e obstipação, diminuição da 

consistência das fezes e flatulência, diminuição exagerada dos níveis de glicose sérica e 

problemas de palatibilidade. Deste modo, é necessário ter uma abordagem crítica na 

escolha de uma composição nutricional que favoreça a ingestão de fibras e realizar uma 

avaliação correcta da ocorrência de efeitos adversos, de modo a encontrar a dieta que 
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melhor se adapte ao indivíduo em questão. Por exemplo, um animal que se apresente 

magro no momento do diagnóstico não deverá ser submetido a uma dieta rica em fibras; 

nesta situação é mais apropriado aplicar dietas de alto teor calórico até que a condição 

corporal do individuo seja normal (Nelson, 2005). Cabe ao clínico avaliar e reconhecer os 

sinais que lhe permitem estabelecer um bom maneio nutricional do seu paciente. 

Em cães saudáveis, foi demonstrado que a quantidade de amido presente na dieta constitui 

o principal determinante da resposta glicémica pós-prandial, independentemente do tipo de 

carbohidrato e do perfil da composição dos macronutrientes (Nguyen, Dumon, Biourge & 

Pouteau, 1998). Actualmente, pressupõe-se que tal seja válido para canídeos diabéticos, até 

porque o mesmo ocorre em que em humanos diabéticos do tipo 1. Uma vez que no maneio 

de canídeos diabéticos se utiliza um regime pré-estabelecido de dosagens diárias de 

insulina, é lógico fornecer um aporte uniforme de amido nas refeições administradas 

diariamente (Fleeman & Rand, 2005). Nelson e Couto (2003) consideram que uma dieta 

para canídeos diabéticos deve conter 45 a 60% de carbohidratos de alta digestibilidade. 

Como referido anteriormente, a aterosclerose e a insuficiência pancreática exócrina 

manifestam-se frequentemente em associação com a Diabetes canina (Hess et al., 2003). 

Assim, a generalidade dos autores recomenda a utilização de uma dieta com teor reduzido 

de gordura em canídeos diabéticos (Fleeman & Rand, 2005). A nível proteico, Nelson e 

Couto (2003) referem que uma proporção de 15 a 30% é adequada. No caso de o cão 

desenvolver microalbuminúria ou proteinúria, aconselha-se uma redução no teor proteico 

(Fleeman & Rand, 2000). 

Por último, alguns autores referem que a suplementação dietética com L-Carnitina pode ser 

útil no maneio de canídeos diabéticos, já que aumenta a energia decorrente da oxidação 

dos ácidos gordos e protege os músculos contra o catabolismo em situações de perda de 

peso. Portanto, este nutriente é indicado em animais com perda de peso, alteração do 

metabolismo das gorduras e cetogénese e alterações hepáticas (Fleeman & Rand, 2005). 

Quanto à frequência alimentar, é conveniente que o período pós-prandial coincida com o 

período de actividade máxima da insulina exógena, de modo a evitar flutuações exageradas 

da glicémia. Assim sendo, o ideal é oferecer as refeições algumas horas após a 

administração de insulina (4 h depois na insulina Lenta e 1 a 8 h depois na NPH). No 

entanto, a generalidade dos proprietários prefere oferecer alimento logo após a 

insulinoterapia, como forma de recompensa. Dada esta limitação, e como maior parte dos 

cães diabéticos recebe duas injecções de insulina diárias, aconselha-se a realização de 

duas refeições diárias, idênticas na quantidade e composição nutricional, imediatamente a 

seguir à insulinoterapia. Isto permite que a resposta glicémica à dieta e insulina seja 

previsível e constante (Fleeman & Rand, 2001). 

Em felídeos, as recomendações dietéticas têm objectivos idênticos aos associados ao 

maneio dietético de canídeos diabéticos. A obesidade é, como já foi referido, extremamente 
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frequente em gatos diabéticos e pode implicar uma resistência à insulina reversível com a 

perda de peso (Michel, 2005). Segundo Biourge (2005), os gatos obesos apresentam cerca 

de 3,8 vezes maior probabilidade de desenvolver Diabetes do que felídeos em condições 

corporais ideais. No entanto, é necessário haver bom senso na restrição calórica aplicada à 

dieta, dado que esta pode induzir ou agravar uma lipidose hepática pré-existente (Rand & 

Martin, 2001). Em gatos diabéticos, é possível a reversão da Diabetes a um estado 

subclínico só com uma formulação dietética adequada, o que não sucede de forma habitual 

em canídeos (Nelson, 2005). 

Na última década, foi descontinuada a utilização de dietas de alto teor em fibra, dado o 

aumento da incidência de obesidade, pancreatite crónica e cistite inflamatória em gatos 

diabéticos alimentados com estas dietas. Actualmente, crê-se que as dietas com alto teor de 

fibra possuem quantidades elevadas de carbohidratos, sendo que as dietas de alto teor 

proteico poderão ser mais benéficas (Behrend, 2003).  

A diminuição na utilização da glicose por felídeos está em conformidade com a maior 

elevação dos níveis de glicémia após ingestão de dietas com alto teor de carbohidratos em 

comparação com outros animais. Esta elevação exagerada contribui para um esforço maior 

sobre o pâncreas endócrino na tentativa de combater a hiperglicémia, o que pode levar à 

sua exaustão (Biourge, 2005). Assim sendo, a composição nutricional de uma dieta para um 

gato diabético deve ter obrigatoriamente baixos níveis de carbohidratos (Nelson, 2005). 

Os gatos utilizam como fonte preferencial de energia os aminoácidos (em especial a 

arginina) e não a glicose. Este facto comprova-se pela menor actividade de enzimas 

hepáticas responsáveis pela utilização da glicose (como a glicocinase e hexocinase), 

quando comparadas com as de animais omnívoros (Michel, 2005). Um ensaio realizado por 

Frank, Anderson, Pazak, Hodgkins, Ballam e Laflamme (2001) permitiu verificar a resposta 

dos felídeos diabéticos a uma dieta de alto teor proteico: enquanto que alguns indivíduos 

experimentaram uma redução acentuada na dose de insulina (a valores que chegaram aos 

50%), outros conseguiram mesmo uma remissão total da Diabetes. Além disso, nenhum 

animal sofreu aumento do peso corporal durante o decorrer do maneio dietético. Presume-

se então que alguns aminoácidos, como a arginina, são promotores muito poderosos da 

secreção de insulina endógena, induzindo uma regeneração do pâncreas endócrino com 

vista ao aproveitamento das células β que permanecem funcionais. Enquanto que a 

secreção de insulina em resposta à glicose evidencia um decréscimo em situações de 

hiperglicémia crónica, a secreção de insulina em resposta à arginina apresenta-se normal ou 

aumentada (Biourge, 2005). 

Concluindo, face aos estudos mais recentes, recomenda-se a utilização de dietas com baixo 

teor de carbohidratos (<5g/100Kcal) e elevado teor proteico (>10g/100Kcal) em felídeos 

diabéticos (Biourge, 2005). 
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Quanto à frequência alimentar, sabe-se actualmente que a hiperglicémia pós-prandial em 

felídeos com um maneio dietético correcto é baixa e de duração prolongada. Nesta espécie, 

contrariamente ao que sucede em canídeos, não há necessidade de realizar uma refeição 

após a insulinoterapia ou administração de glipizida. Os hábitos alimentares dos gatos são 

bastante diferentes dos cães, dado que preferem refeições pequenas e frequentes. 

Fisiologicamente, a manutenção deste esquema alimentar é viável numa situação de 

Diabetes mellitus felina (Rand & Martin, 2001). 

Finalmente, tanto em felídeos como em canídeos, existem provas tangíveis que atestam que 

o stress oxidativo possui um efeito nefasto sobre metabolismo da glicose, contribuindo para 

as complicações crónicas da Diabetes. Como tal, os antioxidantes são indicados na 

abordagem terapêutica nutricional da Diabetes mellitus (Biourge, 2005). 

 

2. 3. 11. 3. Exercício 

Os benefícios do exercício moderado ao longo da terapêutica insulínica e dietética 

compreendem o aumento da utilização calórica (com perda de peso e redução da 

obesidade, factor de resistência à insulina), aumento da absorção de insulina, estimulação 

do transporte de insulina nas células musculares e aumento da estimulação da insulina 

endógena no controlo da glicémia. Nelson (2005) recomenda uma redução na dose de 

insulina para 50% nos animais que iniciam a realização de exercício, com ajustamento 

progressivo consoante a ocorrência de hipoglicémia e a avaliação de sinais clínicos como a 

poliúria e a polidipsia. 

 

2. 3. 11. 4. Agentes Hipoglicemiantes Orais 

Em humanos, estão aprovados para o tratamento da DMNID 5 classes de fármacos orais 

hipoglicemiantes, que funcionam por vários mecanismos de acção, como a estimulação da 

secreção pancreática de insulina (Sulfonilureias e Meglitinidas), a diminuição da absorção 

de glicose intestinal no pós-prandial (Inibidores das α-glucosidases) e o aumento da 

sensibilidade dos tecidos à insulina (Biguanidas e Tiazolidinedionas). Além destes, refere-se 

ainda a utilização de metais de transição como o crómio e o vanádio no controlo da DMNID 

(Nelson, 2005). Em Medicina Veterinária, o uso destes agentes é limitado, sendo que os que 

oferecem resultados mais animadores e são mais referenciados na literatura são as 

sulfonilureias, os inibidores das α-glucosidases e os metais de transição. Em canídeos, o 

único fármaco hipoglicemiante que oferece algum tipo de resposta é a acarbose, enquanto 

que em felídeos a eficácia destas substâncias é mais animadora. De forma geral, 

recomenda-se a utilização de agentes orais hipoglicemiantes em animais saudáveis, com 

condição corporal normal a obesa e sem cetose, como adjuvantes da terapia insulínica e 

dietética (Rand & Martin, 2001). 
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2. 3. 11. 4. 1. Sulfonilureias 

A sulfonilureia mais utilizada em Medicina Veterinária é a glipizida. O principal efeito destas 

moléculas é a estimulação da secreção de insulina pelas células β que permanecem viáveis 

numa situação de DMNID. Dada a elevada prevalência de dependência em insulina nos 

canídeos, não se reconhecem quaisquer efeitos benéficos do uso isolado de sulfonilureias 

nesta espécie. Em felídeos com DMNID leve, é possível obter, a longo prazo, uma melhoria 

dos sinais clínicos com níveis de glicose inferiores a 200 mg/dL (Nelson, 2005). Segundo 

Nelson e Couto (2003), aproximadamente 30% dos gatos tratados com glipizida têm 

melhorias visíveis. No entanto, a resposta do indivíduo a estes fármacos está dependente 

do número e da funcionalidade de células β remanescentes, ou seja, do grau de destruição 

do pâncreas endócrino e do estado evolutivo da entidade clínica (Nelson, 2005). Sendo 

assim, em doentes com DMNID grave ou DMID inicial, obtemos uma resposta parcial à 

terapêutica, com melhoramento do estado clínico do animal mas sem resolução da 

hiperglicémia, a qual permanece acima dos 200 mg/dL. Nos casos em que o gato já 

progrediu para DMID e a deficiência em insulina é absoluta, a resposta ao tratamento com 

glipizida é nula. Infelizmente, não existe nenhum parâmetro específico que permita ao 

clínico avaliar antecipadamente se o doente vai responder de forma eficaz à terapêutica com 

sulfonilureias; como auxiliares, podemos utilizar os testes de tolerância à glicose ou mesmo 

a medição da concentração basal de insulina sérica de modo a determinar se ainda existe 

alguma produção de insulina endógena (Behrend, 2003).  

Segundo Behrend (2003), são candidatos ao tratamento com glipizida e terapia dietética 

todos os gatos estáveis, com sinais clínicos ligeiros, peso corporal óptimo ou obesos e sem 

evidência de cetose ou entidades clínicas concomitantes. A dose recomendada é, numa 

fase inicial, 2,5 mg de 12 em 12 h, por via oral, em conjunto com a refeição (de modo a 

evitar hipoglicémia repentina). Nas duas semanas seguintes o doente deve ser monitorizado 

quanto à história clínica, exame físico, peso corporal, concentração de glicose pré-pandrial, 

actividade das enzimas hepáticas e presença de glicose ou corpos cetónicos na urina. Se 

não ocorrer qualquer tipo de reacções adversas e o animal mostrar sinais de melhoria, a 

dose de glipizida deve ser aumentada para 5mg de 12 em 12 h, com nova monitorização 

nas 2 semanas subsequentes. Após este período, a avaliação do paciente poderá ser feita 

de 4 em 4 semanas, em relação aos parâmetros anteriormente referidos. As doses 

utilizadas devem ser avaliadas frequentemente e ajustadas em função dos níveis de 

glicémia do animal. Se a condição clínica do animal não melhorar e os níveis de glicose 

permanecerem acima dos 300 mg/dL durante mais do que um mês, a indicação é terminar a 

terapia com glipizida e iniciar a terapia insulínica (Behrend, 2003). 

Um dos efeitos secundários indesejáveis do uso continuado de glipizida na terapêutica de 

DMNID em gatos é o aumento da velocidade de destruição das células β; a estimulação da 

produção de insulina endógena induz a produção de amilina, conduzindo a uma maior 
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acumulação de substância amilóide no pâncreas endócrino (Nelson, 2005). Um trabalho 

realizado por Feldman, Nelson e Feldman (1997) permitiu descrever, para além deste efeito 

adverso, a ocorrência de vómito pós-prandial (15%), aumentos ligeiros nas concentrações 

de colesterol sérico e actividade das enzimas hepáticas com icterícia (10%) e hipoglicémia 

(12-15%). No entanto, o clínico deve ponderar a probabilidade da ocorrência destes efeitos 

negativos com as vantagens a nível de praticabilidade que a opção de uma medicação oral 

e palatável traz para o proprietário. 

A glibenclamida e a glimepirida são duas sulfonilureias também utilizadas em Medicina 

Veterinária; a ausência de estudos toxicológicos e consequente desconhecimento de efeitos 

adversos levou ao seu abandono progressivo, com substituição pela glipizida (Rand & 

Martin, 2001). 

 

2. 3. 11. 4. 2. Inibidores das α-glucosidases 

O inibidor da α-glucosidases mais correntemente utilizado em Medicina Veterinária é a 

acarbose. Estes compostos são oligossacarídeos complexos de origem microbiana que 

inibem competitivamente as α-glucosidases das células intestinais (lactase, sacarase, 

malatase e α-dextrinase), responsáveis pela conversão de carbohidratos como o amido em 

mono e dissacarídeos. A sua inibição conduz invariavelmente à diminuição da taxa de 

digestão dos carbohidratos e logo da taxa de absorção de glicose através da parede 

intestinal, com redução efectiva da glicémia pós-prandial (Nelson, 2005). 

Segundo Behrend (2003), a dose recomendada de acarbose varia de 25 a 100 mg em 

canídeos e 12,5 a 25 mg em felídeos, de 12 em 12 h, por via oral, sempre na altura da 

refeição. Este agente hipoglicemiante é o único recomendado no tratamento da Diabetes 

canina, já que provou ser útil no controlo da glicémia quando associado à terapia insulínica 

(Nelson, Robertson, Feldman & Briggs, 2000). Em felídeos, dado que a hiperglicémia pós-

prandial é mínima, o uso de acarbose parece não ter grandes vantagens em relação a 

outros agentes orais hipoglicemiantes (Rand & Martin, 2001).  

Um dos efeitos indesejáveis da terapêutica com acarbose é a ocorrência de síndrome de má 

assimilação de carbohidratos, com diarreia e perda de peso, o que pode agravar o estado 

clínico de animais diabéticos, só por si predispostos à ocorrência de anomalias do equilíbrio 

hidro-electrolítico (Nelson, 2005).  

 

2. 3. 11. 4. 3. Biguanidas 

A metformina é o fármaco mais utilizado nesta classe de agentes orais hipoglicemiantes. 

Este composto exerce o seu efeito nos tecidos periféricos, induzido um aumento da sua 

sensibilidade à insulina (Nelson & Couto, 2003). As doses recomendadas em gatos são 2 

mg/Kg, por via oral, de 12 em 12 h (Rand & Martin, 2001). No entanto, ensaios clínicos 

realizados recentemente mostram resultados desencorajadores em relação à aplicação 
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deste fármaco na terapêutica da Diabetes felina (Nelson, Spann, Elliott, Brondos & Vulliet, 

2004). 

 

2. 3. 11. 4. 4. Tiazolidinedionas 

As tiazolidinedionas, como a pioglitazona e a rosiglitazona, actuam, tal como as biguanidas, 

por aumento na sensibilidade à insulina no fígado, músculo e células hepáticas. Actualmente 

os benefícios destes fármacos no tratamento da Diabetes felina e canina permanecem uma 

incógnita, devido à inexistência de ensaios clínicos (Nelson & Couto, 2003). 

 

2. 3. 11. 4. 5. Crómio e Vanádio 

O crómio e o vanádio são elementos químicos que exercem efeitos análogos à insulina em 

condições in vitro (Nelson & Couto, 2003). 

O crómio demonstrou induzir um aumento de cerca de 10% na taxa de eliminação da 

glicose em cães saudáveis. Considera-se que esta substância potencia a capacidade da 

insulina no armazenamento da glicose, pelo que, em teoria, pode ser útil em cães insulino-

resistentes ou como adjuvante da terapia com insulina exógena (Fleeman & Rand, 2005). 

Em felídeos, o crómio induz uma diminuição significativa da glicémia em animais saudáveis, 

mas desconhece-se se o mesmo sucede em animais diabéticos (Rand & Marshall, 2005a). 

Em felídeos, o vanádio oferece resultados prometedores no que se refere à recuperação de 

sinais clínicos e controlo da glicémia, possuindo muito poucos efeitos colaterais. Como tal, 

alguns autores aconselham uma dosagem de 0,2 mg/Kg/d, junto com a refeição, em felídeos 

com DMNID (Nelson & Couto, 2003; Marca & Loste, 2004). 

 

2. 3. 11. 5. Transplantação de Ilhéus Pancreáticos 

Um procedimento inovador, que poderá vir a ser o futuro do tratamento da Diabetes mellitus 

tanto em humanos como em animais, é a transplantação de ilhéus pancreáticos. Este 

procedimento começou de forma experimental à mais de 30 anos, quando se conseguiu 

realizar em laboratório o isolamento correcto dos ilhéus de Langerhans (Federlin, Jahr & 

Bretzel, 2001). A transplantação de ilhéus pancreáticos consiste na transferência de células 

do pâncreas endócrino, de um dador para um indivíduo diabético do tipo 1 (National Institute 

of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2008).  

Um ensaio realizado por Wang, Adcock, Kuhtreiber, Qiang, Salleng, Trenary e Williams 

(2008) permitiu a normalização dos valores de glicémia em canídeos pancreatomizados 

através da transplantação de ilhéus pancreáticos, sem ser necessário o recurso a 

terapêutica imunosupressiva para evitar a rejeição. Em seres humanos, este método já 

permitiu a eliminação da necessidade de insulina exógena em alguns pacientes, mas 

continua a apresentar problemas no que se refere à recorrência da doença. Outro problema 

é a falta de oferta no que diz respeito às células pancreáticas, pelo que a obtenção das 
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mesmas a partir de células estaminais tem sido objecto de estudos nos últimos anos 

(NIDDKD, 2008). Além disso, alguns autores pensam que a substituição de células β 

originais por células derivadas de células estaminais poderá reduzir a resposta auto-imune 

destrutiva que acontece na Diabetes mellitus tipo 1 (Burns, Persaud & Jones, 2006). 

Os avanços tecnológicos, nomeadamente a transformação de células estaminais em células 

produtoras de insulina, poderão ditar o futuro do tratamento da Diabetes mellitus em 

especial na Medicina Humana, apresentando um método cirúrgico de resolução definitiva da 

doença. Em Medicina Veterinária, dada a disponibilidade de dadores de células viáveis, este 

método poderá vir a ter especial importância. 

 

2. 3. 12. Monitorização do Doente Diabético Não-Cetoacidótico 

A monitorização do paciente diabético propõe um controlo da ocorrência de complicações 

derivadas ou não do próprio protocolo medicamentoso (como a hipoglicémia), avaliando o 

estado evolutivo dos sinais clínicos associados à entidade clínica, de modo a evitar 

situações como a cetoacidose. A manutenção de níveis de glicose entre 100 e 250 mg/dL 

proporciona geralmente resultados satisfatórios, conduzindo a uma resolução dos sinais 

clínicos (Nelson, 2005). 

Nelson (2005) recomenda uma monitorização baseada nos sinais clínicos observados pelo 

dono, deixando a realização de curvas de glicémia reservada para a formulação de um 

diagnóstico inicial ou os casos em que o controlo da doença não é de todo conseguido. Esta 

metodologia permite reduzir a manipulação do paciente em meio hospitalar, evitando erros 

avaliativos decorrentes da ocorrência de hiperglicémia induzida por stress ou da inapetência 

gerada por ansiedade (Nelson, 2005; Fleeman & Rand, 2001). A este nível, a realização de 

curvas de glicémia em casa (que providencia um ambiente menos stressante) ou a 

determinação das proteínas glicosiladas são auxiliares muito úteis e oferecem uma 

alternativa viável a uma monitorização glicémica hospitalar (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 12. 1. História Clínica e Exame Físico 

Os parâmetros de maior importância numa fase inicial de controlo da Diabetes são a 

experiência do dono (ainda que subjectiva) acerca da condição clínica do seu animal e os 

achados ao exame físico, sendo que a estabilidade do peso corporal tem especial 

importância. A suspeita que não existe um bom controlo da glicémia e que são necessários 

ajustes na insulinoterapia surge quando o dono refere sinais clínicos compatíveis com hipo 

ou hiperglicémia (como a polidipsia, poliúria, ataxia, fraqueza ou sinais de neuropatia), o 

exame físico é sugestivo de má condição clínica e o animal evidencia perda de peso 

(Nelson, 2005). 

A este nível, a avaliação da gravidade da polidipsia por medição do consumo de água diário 

é bastante relevante. O consumo de água deve ser medido durante dias consecutivos, dada 
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a considerável variação diária. O ideal será proceder à medição durante um período mínimo 

de 48 h, antes de efectuar uma curva sequencial de glicose sanguínea. Em geral, uma 

ingestão de água inferior a 40 mL/Kg/d indica um bom controlo glicémico, pelo que não se 

deve alterar a dose de insulina. Um consumo excessivo de água, na ordem dos 100 

mL/Kg/d, é indicativo de um mau controlo glicémico, pelo que será necessário ajustar a dose 

de insulina (Rand & Marshall, 2005a). 

 

2. 3. 12. 2. Proteínas Glicosiladas 

A medição das concentrações séricas de fructosamina e hemoglobina glicosilada é mais útil 

na monitorização sequencial do paciente diabético do que propriamente no estabelecimento 

de um diagnóstico inicial. No caso da fructosamina sérica, os valores de referência num 

animal saudável correspondem a 225 a 365 µmol/mL em cães e 190-365 µmol/mL em gatos. 

Na generalidade dos pacientes, é possível observar uma boa condição clínica num animal 

diabético quando os valores de fructosamina sérica oscilam entre 350 e 450 µmol/mL. 

Concentrações superiores a 500 µmol/mL indicam um controlo inadequado da glicemia, 

sendo que quando estas ascendem a valores acima dos 600 µmol/mL, todo o protocolo 

terapêutico deve ser revisto. Concentrações inferiores a 300 µmol/mL indicam que ocorreu 

um período de hipoglicémia, alertando o clínico para a necessidade de reduzir as doses de 

insulina (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 12. 3. Glicose Urinária 

A medição dos níveis de glicose e corpos cetónicos urinários é útil na avaliação de animais 

que evidenciam recorrentemente a ocorrência de hipoglicémia ou a cetose. A evidência de 

hipoglicémia persistente associada a um teste sucessivamente negativo de glicose urinária 

indica ao clínico que é necessário reduzir imediatamente as doses de insulina, com vista à 

prevenção de uma degradação do estado clínico do animal. Em contraste, a não resolução 

de uma glicosúria ao longo do tempo ou a ocorrência de cetonúria, aponta para uma 

ineficácia declarada da terapêutica aplicada ao paciente. Em felídeos, a avaliação 

continuada da presença de glicosúria permite ainda verificar se ocorreu reversão de uma 

DMID para uma DMNID e se esta se mantém ao longo do tempo, avaliar a eficácia de uma 

terapêutica oral hipoglicemiante e diferenciar uma hiperglicémia persistente de uma induzida 

pelo factor stress (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 12. 4. Curvas de Glicémia 

Define-se curva de glicémia como uma representação gráfica das concentrações 

sanguíneas seriadas de glicose sanguínea durante 12 a 24 h (Gulikers & Monroe, 2004a). A 

informação obtida a partir de uma curva de glicémia permite a avaliação do tipo, dose e 

frequência de administração de insulina mais adequados ao paciente (Nelson, 2005). Após 
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estabelecimento de um protocolo de insulinoterapia, recomenda-se a realização de uma 

curva de glicémia ao sétimo dia; quando se constata que já não são necessários mais 

ajustes na posologia da insulina, deve garantir-se uma periodicidade na realização de 

curvas de glicémia de cerca 3 a 6 meses, como método de vigilância do doente diabético 

(Gulikers & Monroe, 2004a). Todavia, se o animal manifestar recorrência dos sinais clínicos 

ou episódios de hipoglicémia, aconselha-se uma avaliação clínica do animal recorrendo, 

para além da história clínica, exame físico e medição de proteínas glicosiladas, à aplicação 

deste método (Nelson, 2005).  

Na elaboração de uma curva de glicémia, Gulikers e Monroe (2004a) aconselham a medição 

da concentração de glicose sérica de 2 em 2 h, com início imediatamente antes da refeição 

matinal e/ou primeira administração de insulina e continuando durante 12 a 24 h até à 

administração da dose seguinte de insulina. Estes autores referem que a realização de uma 

curva de glicémia durante 24 h é desnecessária na generalidade dos casos e que uma 

avaliação durante 12 h é suficiente para uma interpretação conclusiva. Segundo Fleeman e 

Rand (2001), o critério de duração de uma curva de glicémica envolve a realização de 

medições até que os níveis de glicose sérica atinjam valores superiores a 270 mg/dL depois 

do nadir (ou seja, até que a insulina cesse a sua acção). 

A realização de curvas de glicémia pode ser feita com recurso a aparelhos portáteis de 

medição de glicémia ou através de métodos laboratoriais. Actualmente, muitos clínicos 

preferem recorrer aos aparelhos portáteis dado que é necessário uma amostra de menor 

dimensão, diminuindo assim a ocorrência de complicações associadas à colheita crónica de 

sangue venoso, como a anemia iatrogénica, contusão venosa e a indução de hiperglicémia 

associada ao stress (Gulikers & Monroe, 2004a). Estes aparelhos oferecem resultados 

razoáveis em relação aos métodos de referência (Nelson, 2005). Contudo, alguns autores 

referem que os valores de glicose obtidos por utilização destes aparelhos podem ser cerca 

de 5 a 15% menores do que os obtidos por aplicação dos métodos de referência. Isto 

poderá originar um falso diagnóstico de hipoglicémia e dar uma percepção errada de que a 

glicémia está a ser bem controlada (Gulikers & Monroe, 2004a; Nelson, 2005). Por outro 

lado, alterações hematológicas como a anemia grave e a policitémia podem induzir 

aumentos ou diminuições dos valores de glicose obtidos com aparelhos portáteis (Gulikers & 

Monroe, 2004a). No entanto, as vantagens associadas à facilidade de utilização e a menor 

agressividade do método de colheita sobrepõem-se, na minha opinião, à diminuição da 

precisão do aparelho. Além disso, o clínico pode recorrer a métodos que lhe permitam, 

ainda que de forma elementar, avaliar a precisão do glucómetro que está a utilizar. Behrend 

(2003) recomenda que pelo menos uma das amostras colhidas durante a curva de glicose 

seja medida por uma técnica de laboratório; em alternativa, podem ser enviadas para 

laboratório duas amostras, uma de baixa concentração de glicose e outra de alta 

concentração. 
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2. 3. 12. 4. 1. Parâmetros de Avaliação de Curvas de Glicémia 

A correcta interpretação de curvas de glicémia é, na monitorização a longo prazo de um 

doente diabético, uma ferramenta fundamental de avaliação da eficácia da insulinoterapia. A 

este nível, surgem três conceitos com os quais o clínico deve estar familiarizado, de modo a 

conseguir apreender todas as informações úteis que uma curva de glicémia providencia: o 

nadir, a duração de acção de insulina e o início da acção da insulina (Gulikers & Monroe, 

2004a). 

 

Nadir 

O nadir define-se como a menor concentração de glicose detectada depois da administração 

de insulina e reflecte o efeito máximo da insulina (Gulikers & Monroe, 2004a). A nível 

prático, Rand e Martin (2001) e Gulikers e Monroe (2004a) estabelecem como valores ideais 

de nadir 80 a 120 mg/dL para canídeos e 90 a 160 mg/dL para felídeos. Segundo os 

autores, um nadir entre estes valores implica, na generalidade dos casos, que os níveis de 

glicose estão o mais possível dentro dos limites fisiológicos. A avaliação da eficácia da 

posologia de insulina em função do nadir varia consoante os autores considerados, pelo que 

cabe ao clínico, tendo em conta todas as variantes associadas à condição clínica do seu 

animal, saber interpretar os valores de nadir no caso específico do seu paciente (Fleeman & 

Rand, 2001; Rand & Martin, 2001; Gulikers & Monroe, 2004a). No entanto é importante 

conhecer algumas linhas de orientação gerais para a interpretação do nadir, permitindo uma 

aplicabilidade sensata das mesmas na prática clínica. Na tabela 10 apresentam-se os 

parâmetros apontados por Rand e Martin (2001) e Gulikers e Monroe (2004a) como 

adequados para um controlo correcto da glicémia em canídeos e felídeos diabéticos. 

 

Tabela 10 – Ajustamento da dose de insulina em função do nadir observado na curva de 

glicémia em canídeos e felídeos diabéticos (Rand & Martin, 2001; Gulikers & Monroe, 

2004a). 

NNAADDIIRR  ((mg/dL)  AAJJUUSSTTAAMMEENNTTOO  NNAA  DDOOSSEE  DDEE  IINNSSUULLIINNAA  CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  

80 -120  Não é necessário ajustamento Aconselha-se a revisão a outros parâmetros como 
a duração e o início da acção da insulina. 

55 – 80 ↓ 10 a 20% A curva de glicémia deve ser repetida 7 dias mais 
tarde. 

<55  ↓25 a 50% O animal apresenta risco elevado de hipoglicémia. CC
AA

NN
ÍÍ DD

EE
OO

SS
  

>120  ↑5 a 20% Avaliar a presença de resistência à insulina. 

NNAADDIIRR  ((mg/dL)  AAJJUUSSTTAAMMEENNTTOO  NNAA  DDOOSSEE  DDEE  IINNSSUULLIINNAA  CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  

90 -160  Não é necessário ajustamento 
Se os valores de glicémia estiverem 
compreendidos entre 216 e 324 mg/dL, o controlo 
glicémico é adequado. 

<90 ↓ 1UI/animal 
Avaliar a presença de hipoglicémia e se 
necessário parar insulinoterapia. 
Avaliar presença de remissão da doença. FF

EE
LL Í

Í DD
EE

OO
SS
  

>160  ↑ 1UI/animal Avaliar hiperglicémia induzida por stress e 
resistência à insulina. 
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A aposição dos valores de nadir com outros parâmetros clínicos permite uma interpretação 

muito mais correcta da curva de glicémia, obtendo-se assim uma informação mais 

abrangente e precisa. A título de exemplo, se existir um nadir de 130 mg/dL num canídeo 

diabético e as concentrações de glicose antes da administração de insulina se mantiverem 

entre 180 e 250 mg/dL, o controlo da glicémia poderá ser adequado, não sendo necessários 

ajustes na posologia da insulina (Gulikers & Monroe, 2004a). 

 

Duração da Acção da Insulina 

A duração da acção da insulina é o período de tempo desde a administração do fármaco até 

a concentração de glicose se tornar superior a 200 mg/dL, depois de ocorrer o nadir 

(Gulikers & Monroe, 2004a). Este parâmetro depende não só do tipo de insulina, como 

também das variáveis fisiológicas inerentes ao doente diabético (Nelson, 2005). O 

conhecimento da duração da acção de insulina num diabético permite determinar a 

frequência de administração ou sugere que pode ser necessário um tipo diferente de 

insulina, como explícito na tabela 11 (Gulikers & Monroe, 2004a). 

 

Tabela 11 – Ajustamento da frequência de administração de insulina em função da duração 

da acção de insulina, em canídeos diabéticos (Gulikers & Monroe, 2004a). 

DDUURRAAÇÇÃÃOO  DDEE  

AACCÇÇÃÃOO  DDAA  IINNSSUULLIINNAA    
AAJJUUSSTTAAMMEENNTTOOSS  NNOO  TTIIPPOO  EE  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNSSUULLIINNAA    

20-24h Usar uma administração de 24 em 24h. 

Caso estivesse a fazer uma administração diária, mudar para uma administração de 12 em 12h 
e reduzir a dose em 25%. 
Caso estivesse a usar uma insulina de acção intermédia, mudar para uma de acção longa e 
realizar uma administração diária. 
Caso estivesse a usar uma insulina de acção longa, mudar para uma de acção intermédia, 
reduzir a dose em 25%, realizando uma administração de 12-12h 

14-18h 

Realizar uma administração matinal de insulina de acção intermédia ou longa e adicionar uma 
administração nocturna de insulina de acção curta 

10-12h Usar uma administração de 12 em 12h. 

<8-10h 
Se o nadir for inferior a 80 mg/dL, repetir curva de glicémia. 
Se o nadir for de 80 a 120 mg/dL, mudar de uma insulina de acção intermédia para uma de 
acção longa ou aumentar a frequência de administração. 

 

Em felídeos aplicam-se considerações semelhantes nos ajustamentos de insulina em função 

da sua duração de acção, tendo o clínico que considerar que durações de acção muito 

longas podem estar associadas a remissão da entidade clínica (Rand & Martin, 2001). 

Na alteração da posologia de insulina em função da sua duração de acção, o nadir deve ser 

tomado em consideração (Gulikers & Monroe, 2004a). Se o nadir estiver elevado em relação 

ao valor padrão (120 mg/dL em cães e 160 mg/dL em gatos), a duração de acção da 

insulina pode estar falsamente diminuída, dado que o período de tempo até que a 

concentração de glicose atinja os 200 mg/dL pode não reflectir um valor real. Se o nadir for 

baixo (inferior a 80 mg/dL em cães ou 90 mg/dL em gatos) e estiver a ocorrer o fenómeno 

de Somogyi (ver secção II. 3. 13. 3.), a duração de acção de insulina será superior à que se 
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observa no gráfico, dada a intervenção de hormonas endógenas no aumento da 

concentração de glicose circulante (Rand & Martin, 2001; Gulikers & Monroe, 2004a).  

Quando a duração de acção da insulina é excessiva, o paciente diabético incorre num maior 

risco de hipoglicémia e efeito de Somogyi. Nestes animais, o nadir após administração 

matinal de insulina ocorre tipicamente na altura da segunda administração de insulina e os 

valores de glicose matinais atingem frequentemente valores acima dos 300 mg/dl. Outro 

indicador de que esta situação está a ocorrer é a diminuição gradual das concentrações de 

glicose ao longo das administrações de insulina (Nelson, 2005). 

A duração insuficiente da acção insulínica expressa-se quando existe recorrência da 

hiperglicémia (a valores superiores a 250 mg/dL), 8 a 10 h após administração de insulina e 

o valor mínimo de glicose sérica está acima dos 80 mg/dL. Este problema surge 

frequentemente em felídeos tratados com insulina Lenta e NPH, que poderão ter a duração 

de apenas 6 h (Nelson & Couto, 2003). Os principais riscos desta situação são a ocorrência 

de hiperglicémia, levando à recorrência dos sinais clínicos. Em felídeos, esta expressa-se 

por fraqueza (devido a neuropatia periférica), perda de peso e outros sinais enquanto que 

em canídeos o principal indicativo de que a duração do efeito da insulina é insuficiente é a 

ocorrência de glicosúria matinal (a valores superiores a 1g/dl) (Nelson, 2005). Nesta 

situação, posologia de insulina deverá ser obrigatoriamente ajustada, de acordo com as 

recomendações da tabela 11 (Gulikers & Monroe, 2004a). 

 

Início da Acção da Insulina 

O início da acção da insulina é o período de tempo que decorre entre a administração de 

insulina e a diminuição inicial da concentração sérica de glicose. Tal como a duração de 

acção de insulina, este parâmetro só pode ser avaliado correctamente em conjunto com o 

nadir. Se o nadir for inferior a 80 mg/dL num canídeo diabético, o início de acção pode 

parecer mais rápido que o esperado. Se for superior a 200 mg/dL, o início de acção pode 

ser mais lento do que é na realidade (Gulikers & Monroe, 2004a). 

 

Concentração de Glicose Pré-Insulina 

Alguns autores referem que a concentração de glicose pré-insulina é um parâmetro de 

grande utilidade na leitura interpretativa de curvas de glicémia e que, quando estudado em 

conjunto com o nadir (e variáveis como a quantidade de água ingerida e os níveis de glicose 

urinária), permite ajustar a posologia de insulina de uma forma rigorosa (Fleeman & Rand, 

2001; Rand & Martin, 2001; Rand & Marshall, 2005a). Este parâmetro é especialmente 

relevante nos animais tratados com insulinas de acção longa (como a PZI e a glargina), 

devido à frequência com que ocorre sobreposição da acção de insulina, que predispõe o 

animal a hipoglicémia. Além disso, a leitura deste parâmetro permite identificar situações de 

remissão total da Diabetes em felídeos: se, depois de um período mínimo de 2 semanas 
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desde o início da insulinoterapia, a concentração pré-insulina for menor do que 200 mg/dL e 

a dose de insulina aplicada ao animal é de 0,5 a 1 UI por animal, a indicação é parar a 

insulinoterapia e realizar uma nova curva de glicémia durante 12 h; caso o nível de glicose 

permaneça abaixo dos 200 mg/dL na altura da próxima administração insulínica, devemos 

cessar a insulinoterapia dado que a probabilidade de ter ocorrido remissão da doença é 

muito elevada. Após remissão, é indispensável medir com regularidade a concentração de 

glicose sanguínea (com uma frequência semanal ou mensal) para permitir o rápido 

diagnóstico de uma eventual recidiva (Rand & Marshall, 2005a). 

 

2. 3. 12. 4. 2. Reprodutibilidade de Curvas de Glicémia 

Apesar de a apreciação destes parâmetros ser válida na interpretação de curvas de 

glicémia, o clínico teve ter sempre em mente que os resultados poderão variar de forma 

inesperada de dia para dia (Fleeman & Rand, 2003; Gulikers & Monroe, 2004a). Por 

exemplo, o valor de nadir pode variar em amplitudes superiores a 90 mg/dL em felídeos 

diabéticos (Rand & Martin, 2001). Isto ocorre pois a reprodutibilidade das curvas de glicémia 

em diabéticos é afectada por inúmeros factores como a quantidade real de insulina 

administrada, a taxa de absorção de insulina, a disponibilidade dos receptores de insulina, a 

dieta ingerida, o stress, o exercício, a presença de doenças concomitantes que induzam a 

secreção de hormonas diabetogénicas e outros (Rand & Martin, 2001; Nelson, 2005). O 

clínico nunca deve esquecer que a obtenção de uma curva de glicémia que reproduza as 

condições reais não é fácil e depende de uma variabilidade de factores que nem sempre é 

possível controlar (Nelson, 2005).  

 

2. 3. 12. 5. Monitorização do Doente Diabético em Casa 

A monitorização do doente diabético em casa é um instrumento útil na avaliação clínica do 

indivíduo ao longo do tempo. Segundo Fleeman e Rand (2001), o dono deve realizar um 

registo diário do apetite e estado mental do seu animal e avaliar semanalmente o seu peso 

corporal, ingestão de água e a presença de glicose e corpos cetónicos na urina. Se for 

detectada a presença de aumento na ingestão água, letargia, perda de peso, ausência 

persistente de glicose urinária e cetonúria, é possível que seja necessário uma alteração na 

posologia da insulina (Fleeman & Rand, 2001). 

A realização de curvas de glicose em casa é especialmente indicada no caso dos felídeos, 

em que o já referido problema da hiperglicémia associada ao stress toma especial 

relevância (Nelson, 2005). O clínico deve instruir o dono, de forma clara e detalhada, quanto 

ao modo de utilização do aparelho portátil de medição de glicémia e quanto à frequência 

com que deve realizar as medições (Nelson, 2005). Segundo Reusch (2002), mais de 70% 

dos proprietários são capazes de realizar um bom controlo glicémico em casa. Nelson 

(2005) considera que o dono deve realizar uma curva de glicémia cada 2 a 4 semanas, 
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medindo a glicémia na altura da administração de insulina e 3, 6, 9 e 12 h depois. Várias 

técnicas poderão ser aplicadas na obtenção de sangue periférico, como é o caso da colheita 

na veia marginal da orelha, mucosa labial, almofadinhas plantares e palmares. A precisão 

dos valores de glicose sérica determinados por colheita capilar e de veias periféricas é 

idêntica, pelo que a aplicação deste método é válida. No entanto, é importante referir que a 

desidratação pode adulterar os valores obtidos por colheita capilar, sendo este um problema 

frequente em animais com poliúria e polidipsia graves (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 13. Complicações Associadas à Terapêutica do Doente Diabético 

 

2. 3. 13. 1. Hipoglicémia 

A hipoglicémia constitui uma complicação frequente da insulinoterapia, definindo-se como 

presença de níveis de glicose sérica inferiores a 60 mg/dL (Nelson & Couto, 2003). As 

principais causas que levam ao seu aparecimento são a sobredosagem ou sobreposição da 

acção da insulina, o exercício excessivo e intenso, a inapetência prolongada e a reversão de 

um estado de dependência à insulina (frequente em gatos) (Nelson, 2005).  

Na presença desta condição clínica, o organismo activa os mecanismos compensatórios de 

regulação glicémica, como a secreção de glucagon e catecolaminas (Nelson & Couto, 

2003). Todavia, se a hipoglicémia for prolongada e/ou se houverem anomalias na resposta a 

baixas concentrações de glicose sérica, a falta de nutrição do sistema nervoso central 

poderá originar lesão cerebral irreversível e morte (Fleeman & Rand, 2001). As principais 

manifestações desta condição clínica são agudas e graves, ocorrendo geralmente quando 

as concentrações de glicose são inferiores a 45 mg/dL (Nelson & Couto, 2003). Os sinais 

clínicos mais frequentes compreendem a anorexia, diarreia, letargia, fraqueza, head tilting, 

ataxia, cegueira, convulsões, coma e morte (Fleeman & Rand, 2001; Nelson, 2005). 

A terapêutica a instalar nesta situação engloba a administração de glicose por via oral (um 

dos métodos viáveis é a aplicação de açúcar na mucosa oral) ou parentérica (solução de 

glicose a 50%) (Nelson, 2005). Numa situação de hipoglicémia, a insulinoterapia deve ser 

cessada até que hajam evidências de glicosúria; seguidamente, as doses de insulina devem 

ser reduzidas a 25 a 50% da dose inicial e novamente para ajustadas com recurso a 

medições sequenciais de glicose sérica (Nelson & Couto, 2003).  

Em felídeos, é necessário considerar que uma hipoglicémia persistente na presença de 

administração de doses baixas de insulina, numa frequência de uma administração diária, 

pode significar que o animal está em remissão da doença. Sendo assim, devem ser 

apreciadas as concentrações de glicose pré-insulina, proteínas glicosiladas e a presença de 

glicosúria. No caso de se confirmar que o animal está em remissão da Diabetes, devemos 

descontinuar a insulinoterapia e considerar a utilização de uma dieta apropriada e agentes 

orais hipoglicemiantes na prevenção da hiperglicémia (Nelson & Couto, 2003). 
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2. 3. 13. 2. Hiperglicémia Associada ao Stress 

Como já foi referenciado, a hiperglicémia associada ao stress é um problema frequente no 

estabelecimento de um protocolo adequado de insulinoterapia, assumindo especial 

relevância no caso dos gatos (Nelson, 2005). Mesmo quando existe uma administração de 

insulina exógena, a hiperglicémia associada ao stress pode atingir valores superiores a 400 

mg/dL em felídeos (Nelson e Couto, 2003). O clínico deve suspeitar que este fenómeno está 

a ocorrer quando existe uma disparidade entre as medições de glicose sérica e a condição 

clínica do animal e quando, apesar da primeira medição diária de glicémia estar dentro dos 

limites razoáveis, as medições ao longo do dia forem aumentando de forma proporcional, 

atingindo valores elevados. A hiperglicémia associada ao stress conduz a uma percepção 

errónea de que as doses de insulina são insuficientes levando o clínico a realizar com 

ajustes inadequados das mesmas, o que propicia a ocorrência de hipoglicémia e do efeito 

de Somogyi (Nelson, 2005).  

 

2. 3. 13. 3. Persistência ou Recorrência dos Sinais Clínicos 

A persistência ou recorrência de sinais clínicos é o problema mais comum no decorrer da 

instalação de um protocolo terapêutico para a Diabetes. A ineficácia da insulinoterapia pode 

ter como etiologia problemas na actividade biológica da insulina, má técnica de 

administração de insulina ou problemas na própria resposta tecidual à insulina, devido à 

concorrência de processos inflamatórios, infecciosos, neoplásicos ou mesmo hormonais 

(tabela 12) (Nelson, 2005). 

 

Tabela 12 – Causas de ineficácia da insulina e resistência à insulina em cães e gatos 

diabéticos (adaptado de Nelson e Couto (2003)). 

CCAAUUSSAASS  AASSSSOOCCIIAADDAASS  ÀÀ  IINNSSUULLIINNOOTTEERRAAPPIIAA  CCAAUUSSAASS  AASSSSOOCCIIAADDAASS  AA  DDOOEENNÇÇAA  CCOONNCCOOMMIITTAANNTTEE  

Inactividade da insulina 
Diluição da insulina 
Técnica de administração inadequada 
Dose inadequada 
Fenómenos de Somogyi 
Frequência de administração inadequada 
Falha na absorção de insulina 
Formação de anticorpos anti-insulina 

Fármacos diabetogénicos 
Hiperadrenocorticismo 
Diestro (cão) 
Acromegália (gato) 
Infecção 
Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 
Insuficiência Renal 
Insuficiência Hepática 

Insuficiência Cardíaca 
Glucagonoma (cão) 
Feocromocitoma 
Inflamação crónica (Pancreatite) 
Insuficiência Pancreática 
Exócrina 
Obesidade grave 
Hiperlipidémia 
Neoplasia 

 

Em canídeos, os problemas mais frequentes são a subdosagem de insulina, o fenómeno de 

Somogyi e a curta duração do efeito da insulina (normalmente associada à utilização de 

insulina Lenta). Em felídeos, a ineficácia do tratamento insulínico está muitas vezes 

associada a absorção inadequada em insulinas de acção longa e sobredosagem de insulina, 

que origina o fenómeno de Somogyi (Nelson, 2005).  
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Subdosagem de Insulina 

A generalidade dos animais diabéticos é controlada com menos de 1UI/Kg de 12 em 12 h. 

No entanto, se não existe resolução dos sinais clínicos aquando da aplicação desta 

posologia, as doses de insulina devem ser aumentadas gradualmente na taxa de 1 a 5 UI 

em cães e 0,5 a 1 UI em gatos. Se as doses de insulina excederem as 1,5 UI/Kg num 

protocolo terapêutico de duas administrações diárias e mesmo assim os sinais clínicos 

persistirem, deverá ser colocada a possibilidade de outras causas, como o efeito de 

Somogyi, serem responsáveis pela ineficácia terapêutica (Nelson, 2005). 

 

Sobredosagem de Insulina e Fenómeno de Somogyi 

O fenómeno de Somogyi é uma expressão directa da resposta do organismo a uma situação 

de hipoglicémia. Na presença de valores de glicémia inferiores a 65 mg/dL, ou quando a 

concentração de glicose declina rapidamente, os mecanismos fisiológicos de reposição da 

glicose em circulação são activados: o glucagon é activado por mecanismos de retro-

alimentação e há libertação de adrenalina pelo sistema nervoso simpático. A presença 

destas hormonas em circulação conduz à diminuição da síntese de glicogénio e ao aumento 

da glicogenólise e neoglucogénese, que tem como consequência a elevação dos níveis de 

glicémia para valores extremamente elevados (de 400 a 800 mg/dL). Este excesso de 

glicose sérica pode permanecer patente durante cerca de 12 h e origina concentrações de 

glicose urinária que ascendem aos 1 a 2 g/dL. Dada a ineficácia de produção de insulina 

endógena, o organismo não tem capacidade de atingir um equilíbrio satisfatório nas 

concentrações de glicose sérica. Na presença de valores tão elevados de glicémia, o clínico 

tem tendência a aumentar a dose de insulina, o que conduz a uma hipoglicémia ainda mais 

marcada e uma repetição cíclica do fenómeno de Somogyi (Nelson, 2005). Este tipo de 

comportamento glicémico denomina-se, em humanos, brittle diabetes (Rand & Martin, 2001) 

O clínico deve suspeitar que o fenómeno de Somogyi está a suceder quando aplica doses 

de insulina nos valores de 2,2 UI/Kg (em cães) ou 2 a 3 UI (em gatos), numa tentativa vã de 

resolver a hiperglicémia persistente. Porém, esta condição pode ocorrer com doses de 

insulina inferiores a 0,5UI/Kg, situação especialmente frequente em canídeos de raça 

miniatura (Nelson, 2005). 

O diagnóstico do fenómeno de Somogyi requer a presença de hipoglicémia (a valores 

inferiores a 80 mg/dL) seguida de hiperglicémia (com valores superiores a 300 mg/dL) após 

administração de insulina; em geral, as concentrações de fructosamina sérica ascendem a 

valores superiores a 500 µmol/L (Nelson, 2005). Uma forma válida de detectar a presença 

desta condição clínica é por tentativa e erro. Começa-se por reduzir as doses de insulina em 

1 a 5 UI e pede-se ao dono que avalie a resposta do animal nos 2 a 5 dias seguintes. Se os 

sinais clínicos piorarem, o problema não é uma dosagem excessiva de insulina e a 

indicação é pesquisar outras causas para ineficácia terapêutica. Se a condição clínica do 
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animal permanecer igual, confirma-se o diagnóstico de fenómeno de Somogyi, iniciando-se 

uma terapêutica insulínica com doses baixas (0,25 UI/Kg em cães e 1UI por gato) e 

ajustamentos sucessivos (Nelson, 2005). 

 

Falha na Absorção de Insulina 

Os problemas na absorção de insulina induzem a manutenção de níveis elevados de 

glicémia até 6 a 10 h depois da administração (Nelson, 2005). Este problema ocorre de 

forma frequente quando se utiliza insulina Ultralenta; segundo Nelson e Couto (2003), em 

cerca de 25% dos felídeos, a insulina Ultralenta é absorvida demasiado lentamente para ser 

eficaz na manutenção de níveis adequados de glicémia. Este problema é resolvido pela 

alteração no tipo de insulina utilizado. Um dos factores que propiciam esta situação é a 

inflamação associada à administração crónica de insulina no mesmo local. Sendo assim, a 

mudança frequente do local de administração de insulina é uma boa política no que se 

refere à maximização da eficácia terapêutica (Nelson, 2005). 

 

Formação de Anticorpos Anti-Insulina 

O problema da formação de anticorpos contra a insulina é, como mencionado anteriormente, 

frequente em canídeos diabéticos. A este nível, sabe-se que 40 a 60% dos cães tratados 

com insulina bovina ou uma combinação de insulina bovina com suína desenvolvem 

anticorpos contra a insulina exógena. Todavia, este problema raramente ocorre quando se 

utiliza insulina recombinante humana ou exclusivamente suína, dada a semelhança destas 

com a insulina canina (Nelson, 2005). Segundo Nelson (2005), a formação de anticorpos 

anti-insulina em cães é ainda potenciada quando há mau controlo da glicémia e se têm de 

realizar ajustes frequentes no protocolo terapêutico. 

Em felídeos, a formação de anticorpos anti-insulina representa apenas 5% dos animais 

tratados com insulina recombinante humana (Nelson & Couto, 2003). Nestes animais, a 

mudança para a PZI é geralmente suficiente para travar o problema (Nelson, 2005). 

 

Presença de Doenças Indutoras de Resistência à Insulina 

A resistência à insulina constitui um problema recorrente no estabelecimento de um 

protocolo adequado para o doente diabético. De forma geral, os pacientes que necessitam 

de uma dose de insulina superior a 2 UI/Kg são considerados resistentes à insulina (Cook, 

2008). Nunca é demais lembrar que o clínico deve dar sempre prioridade ao tratamento de 

uma afecção indutora de antagonismo à insulina, antes de iniciar um protocolo de 

insulinoterapia.  

A resistência à insulina ocorre devido a doença concorrente ou utilização de fármacos e 

causa diminuição dos receptores de insulina, problemas na interacção e afinidade da 

insulina com o próprio receptor ou mesmo falha nos efeitos da insulina após a ligação com o 
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receptor (Nelson, 2005). As entidades clínicas indutoras de antagonismo da insulina estão 

referidas na tabela 12. 

A suspeita da ocorrência de resistência à insulina surge quando não há controlo adequado 

da glicémia com doses de insulina iguais ou superiores a 1,5 UI/Kg ou quando só é possível 

controlar a glicémia com doses superiores a 2,2 UI/Kg (Rand & Martin, 2001; Gulikers & 

Monroe, 2004a). Nesta situação, as concentrações de fructosamina sérica estão geralmente 

acima dos 500 mg/dL (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 14. Complicações Crónicas da Diabetes Mellitus 

As principais complicações crónicas associadas à Diabetes mellitus incluem alterações 

oftalmológicas, neurológicas e renais, a pancreatite crónica e a ocorrência de infecções 

recorrentes (Nelson, 2005). As complicações crónicas da Diabetes mellitus estão explícitas 

na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Complicações da Diabetes mellitus em canídeos e felídeos (adaptado de 

Nelson e Couto (2003)). 

FFRREEQQUUEENNTTEESS    RRAARRAASS    
Cataratas (cão) 
Neuropatia diabética (gato) 
Infecções bacterianas 
Pancreatite 
Cetoacidose 
Lipidose hepática 

Neuropatia diabética (cão) 
Nefropatia diabética (gato) 
Retinopatia 
Insuficiência pancreática exócrina 
Parésia gástrica 
Diarreia diabética 
Dermatopatia diabética (cão) 

 

A espécie canina é a que expressa mais frequentemente repercussões oculares aquando de 

uma situação de Diabetes mellitus. A nível oftalmológico, as complicações associadas ao 

desenvolvimento de Diabetes mellitus incluem a formação de cataratas, a uveíte induzida 

pelo cristalino, a diminuição da sensibilidade corneal e a retinopatia diabética (Landry, 

Herring & Panciera, 2004; Good, Maggs, Hollingsworth, Scagliotti & Nelson, 2006). 

 

Figuras 5a e 5b – Canídeo diabético de 11 anos, fêmea, raça indeterminada, com 

alterações oculares associadas a Diabetes mellitus. 

5a) Queratoconjuntivite pigmentar e Uveíte no 

olho direito. 

5b) Catarata hipermatura no olho esquerdo. 

a) b) 
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Em felídeos, as complicações mais frequentes da Diabetes mellitus são a neuropatia 

periférica e a nefropatia (Nelson, 2005). 

Na Diabetes humana, referem-se outras complicações crónicas da doença, como a 

vasculopatia, hipertensão e doença arterial coronária. Em Medicina Veterinária, estas 

entidades clínicas não têm a mesma relevância, já que os animais têm menor esperança 

média de vida e expressam a doença numa idade tardia, não tendo então tempo para 

desenvolver tais entidades clínicas (Nelson, 2005; Fleeman & Rand, 2001). 

 

2. 3. 14. 1. Cataratas 

A formação de cataratas é a complicação crónica mais comum em cães diabéticos (Nelson, 

2005). Um estudo realizado por Beam, Davidson e Correa (1999) demonstrou que cerca de 

30% dos animais já evidenciam algum grau de redução de visão aquando da apresentação 

clínica e que, na maioria dos animais, as cataratas se desenvolvem num período de 5 a 6 

meses pós-diagnóstico; aos 16 meses verifica-se que já 80 % dos animais têm cataratas. 

Segundo Nelson (2005), o mau controlo da glicémia constitui um dos principais factores de 

risco do desenvolvimento de cataratas. Em felídeos diabéticos, a formação de cataratas é 

rara, facto que se deve possivelmente aos baixos níveis de aldose reductase (enzima chave 

na patogénese desta entidade clínica) no cristalino destes indivíduos (Kador, Betts, Wyman, 

Blessinf & Randazzo, 2006). 

O mecanismo fisiopatológico responsável por esta afecção oftalmológica envolve a 

acumulação de açúcares como o sorbitol e a fructose ao nível da lente, que alteram de 

forma irreversível o equilíbrio osmótico no interior do olho (Nelson, 2005). Estes compostos 

são obtidos por activação da via dos polióis (ver secção II. 1. 4. 3.), quando a capacidade de 

gasto de glicose via glicólise é excedida. Dado que a quantidade da enzima sorbitol 

desidrogenase é baixa nas células do cristalino, o sorbitol é o elemento predominante 

(Fregonesi et al., 2004). Como a fructose e o sorbitol são hidrofílicos, origina-se um influxo 

de água para o cristalino, que conduz à sua ruptura e formação de cataratas (Nelson, 2005) 

(figura 5b). Kador et al. (2006) referem ainda que anomalias como o stress oxidativo, 

alterações do potencial redox e da permeabilidade da membrana e a glicolisação de 

proteínas contribuem para o desenvolvimento desta afecção. 

A manifestação clínica desta entidade oftalmológica é aguda, de rápida progressão e as 

cataratas são normalmente bilaterais e simétricas (Wilkie, Gemensky-Metzler, Colitz, Bras, 

Kuonen, Norris & Basham, 2006). 

O tratamento das cataratas é geralmente cirúrgico, permitindo uma recuperação da visão 

em 75 a 80% dos casos (Nelson, 2005). Quanto ao tratamento médico, vários estudos 

comprovam que um inibidor da aldose reductase permite melhoras visíveis em cataratas de 

origem diabética. Um ensaio realizado por Kador et al. (2006) permitiu obter bons resultados 

quanto ao tratamento tópico com um inibidor da aldose reductase, que originou melhoras 
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evidentes e mesmo reversão total das cataratas. Este fármaco pode então ser útil no 

tratamento de cataratas diabéticas naqueles animais cujo risco cirúrgico é demasiado 

elevado ou cujos proprietários que preferem um tratamento com medicação tópica. 

 

2. 3. 14. 2. Uveíte Induzida pelo Cristalino 

A uveíte induzida pelo cristalino é uma inflamação crónica linfoplasmocitária caracterizada 

por quebra da barreira hemato-aquosa, que ocorre em cerca de 71% dos indivíduos com 

cataratas (Wilkie et al., 2006). No decorrer da lesão que origina a formação de cataratas, o 

cristalino fica exposto a agentes imunológicos, que reagem de forma violenta às suas 

proteínas. Forma-se assim uma inflamação local, especialmente agressiva no caso das 

cataratas hipermaturas (Nelson, 2005).  

Os principais sinais clínicos desta afecção são a redução da pressão intra-ocular, a 

fotofobia, a hiperémia escleral e o corrimento ocular (Fleeman & Rand, 2001). 

O tratamento desta entidade clínica envolve a aplicação tópica de fármacos corticosteróides; 

dado que estas drogas são potentes antagonistas da insulina, o clínico mais prudente 

poderá substituir a medicação por anti-inflamatórios não-esteróides ou ciclosporina (Nelson, 

2005). 

Esta afecção oftalmológica origina frequentemente complicações derivadas da ineficácia do 

tratamento, como o estabelecimento de glaucoma e a ruptura espontânea da cápsula 

anterior do cristalino (presente em cerca de 9% dos canídeos diabéticos) (Wilkie et al., 

2006).  

 

2. 3. 14. 3. Neuropatia Diabética 

A neuropatia é a complicação crónica mais frequente em felídeos diabéticos, sendo que a 

incidência de sinais clínicos marcados ocorre em cerca de 8% dos indivíduos (Rand & 

Martin, 2001). No entanto, manifestações clínicas ligeiras desta entidade clínica estão 

presentes na generalidade dos indivíduos diabéticos (Rand & Martin, 2001). Quanto aos 

cães, Podell (2005) sugere que esta entidade está presente em muitos diabéticos, mas não 

se expressa clinicamente. 

O mecanismo fisiopatológico que desencadeia esta entidade clínica não é ainda totalmente 

conhecido, suspeitando-se que seja multifactorial (Podell, 2005). Uma das alterações 

metabólicas que poderão estar na origem da entidade clínica é a activação da aldose 

reductase nas células de Schwann. Esta enzima induz uma acumulação de sorbitol e 

fructose, originando uma perturbação no equilíbrio hídrico semelhante à que ocorre no 

cristalino aquando da formação de cataratas. A acumulação de polióis está muito 

frequentemente associada a diminuição do mioinositol intraneural, elemento fundamental na 

condução do impulso nervoso. Além disso, considera-se o envolvimento de outros 

processos no desencadeamento desta entidade clínica, nomeadamente o stress oxidativo, 
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alterações do metabolismo dos lípidos, glicolisação das proteínas estruturais, 

comprometimento da acção de factores tróficos e de crescimento nervoso, alterações 

vasculares com hipoxia endoneural e mecanismos imunológicos (Fregonesi et al., 2004). 

Os sinais clínicos desta afecção compreendem a ataxia, hipersensibilidade, dor associada à 

palpação e rigidez muscular nos membros posteriores e a postura plantígrada (Nelson, 

2005). 

No exame histológico dos nervos, os achados mais frequentes são a lesão da célula de 

Schwann, degenerescência axonal, desmielinização e hiperplasia celular perineural (Mizisin, 

Shelton, Burgers, Powell, & Cuddon, 2002; Inzana, 2005; Nelson, 2005). 

O único método terapêutico actualmente disponível no tratamento da neuropatia diabética é 

a insulinoterapia agressiva, que provou melhorar a condução nervosa e reverter sinais 

clínicos como a fraqueza e postura plantígrada (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 14. 4. Nefropatia Diabética 

No felídeo geriátrico, tanto a insuficiência renal como a Diabetes são entidades clínicas 

frequentes, podendo ocorrer de forma independente ou estar intimamente associadas. A 

etiologia da nefropatia diabética é multifactorial e a sua gravidade depende da duração da 

doença antes do diagnóstico e do grau de controlo glicémico. Os achados histológicos mais 

frequentes na nefropatia diabética são a glomerulopatia membranosa, diminuição da 

espessura da membrana glomerular e tubular, acumulação de material na matriz mesangial 

e fibrose glomerular (Nelson, 2005).  

A manifestação clínica da doença depende do grau de esclerose glomerular, podendo 

ocorrer proteinúria (principalmente albuminúria) progredindo gradualmente para azotémia, 

urémia com oligúria e anúria devido a falha renal (Nelson, 2005).  

Não existe nenhum protocolo terapêutico específico para esta entidade clínica, 

recomendando-se um controlo da entidade primária (Diabetes), tratamento conservativo 

para a insuficiência renal e prevenção da hipertensão sistémica (Nelson, 2005). 

 

2. 3. 15. Prognóstico 

O prognóstico da Diabetes mellitus em cães e gatos depende da eficácia do protocolo 

terapêutico no controlo da glicémia, da presença e reversibilidade de entidades clínicas 

concorrentes e da ocorrência de complicações crónicas como as referidas na secção 

anterior. O tempo de sobrevivência médio de um animal diabético é cerca de 3 anos a partir 

do momento do diagnóstico. A taxa de mortalidade é bastante elevada nos primeiros 6 

meses, devido à ocorrência de complicações graves, como a cetoacidose, pancreatite 

aguda e insuficiência renal (Nelson, 2005). No entanto, dada a idade tardia em que a 

Diabetes mellitus ocorre em pequenos animais, muitos autores referem que a esperança de 
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vida de animais saudáveis da mesma idade, espécie e sexo não difere muito em relação a 

animais diabéticos (Fleeman & Rand, 2000; Fleeman & Rand, 2005). 

A nível evolutivo, denota-se que o prognóstico da Diabetes tem vindo a melhorar de forma 

significativa ao longo dos últimos anos, dada a melhoria nos cuidados e terapia prestados 

aos animais. Há 30 anos, a taxa de mortalidade dos cães e gatos diabéticos era, 

respectivamente, 37 e 40%; actualmente, conseguiu-se reduzir esse valor para 5% em cães 

e 10 % em gatos (Guptill et al., 2003; Prahl et al., 2007). 

A taxa de mortalidade na cetoacidose é aproximadamente 30% (Hume et al., 2006). As 

principais causas de morte são a acidose metabólica grave (com pH sanguíneo inferior a 7), 

a doença grave associada (como a insuficiência renal oligúrica e a pancreatite necrosante) 

ou complicações associadas ao tratamento (hipocalémia, hipoglicémia com edema cerebral, 

etc.) (Nelson & Couto, 2003). 

Numa situação de síndrome de hiperosmolaridade não-cetoacidótica, o prognóstico é mau a 

grave, sendo que a causa mais comum de morte é a falha renal (Schaer, 2005). 
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3. AVALIAÇÃO CLÍNICA 

No âmbito desta dissertação, realizou-se uma avaliação clínica cujo objectivo é avaliar as 

variáveis intrínsecas e extrínsecas que influenciam a glicémia em animais diabéticos e não-

diabéticos. Pretende-se compreender a importância deste parâmetro bioquímico na 

exploração de doentes de patologia médica e na avaliação da eficácia da insulinoterapia em 

indivíduos diabéticos. Finalmente, pretende-se obter uma avaliação sumária das 

características da população diabética e das manifestações clínicas decorrentes da falha na 

regulação hormonal da glicose. 

 

3. 1. MATERIAL 

• Instrumentação básica para colheita de sangue: agulhas intravenosas 18, 21 e 23G 

Sterican Braun®, seringas 3mL Braun® e Omnifix U-100 Insulin®, álcool a 96º e algodão 

• Aparelho de medição rápida de glicose: Glucómetro Glucocard Gmeter da, Glucoject Dual 

e tiras reactivas Glucocard Sensor código 50 da A.Menarini diagnostics® (Arkray Inc) 

• Aparelho para medição de parâmetros bioquímicos no sangue e tiras reactivas Reflotron 

Roche® 

• Tiras reactivas para medição de parâmetros bioquímicos na urina Medi-Test Combi 10L da 

Macherey-Nagel® 

• Suporte informático: Microsoft Office Word® e Microsoft Office Excel® 

 

3. 2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O estudo realizado ter por base a realização de medições da glicose sérica no sangue 

periférico (capilar e venoso) em canídeos e felídeos diabéticos e com outras entidades 

clínicas de base. Além disso, pretendeu-se também caracterizar a população diabética, em 

relação a variáveis como sexo, idade e entidades clínicas associadas ou não a Diabetes. 

A primeira secção do estudo consistiu na medição de glicémia em animais não-diabéticos 

(grupo de controlo para a secção 2). As variáveis independentes utilizadas foram a espécie, 

raça, sexo, idade e entidade clínica de base. Além de criar um grupo de controlo para 

comparação com o grupo de animais diabéticos, pretende-se, nesta fase, determinar a 

influência destas variáveis nos valores de glicose obtidos, os desvios em relação aos 

valores de referência e a influência de factores externos (como o stress associado à 

manipulação). 

A segunda secção do estudo consistiu na avaliação da glicémia em animais diabéticos e 

caracterização da população afectada por esta entidade clínica em termos de sinais clínicos 

e doenças associadas. As variáveis independentes utilizadas foram a espécie, raça, sexo, 

idade e aparelho utilizado para medição de glicémia.  
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3. 3. RESULTADOS 

 

3. 3. 1. População Não-Diabética (Controlo) 

 

3. 3. 1. 1. Caracterização da População 

A população de controlo é constituída por 88 indivíduos, dentro dos quais 63 são canídeos 

(72,4%) e 24 são felídeos (27,6%). Na base de dados anexada a esta dissertação (Anexo I) 

encontra-se uma descrição pormenorizada da população utilizada como controlo. 

A população é maioritariamente do sexo feminino, que corresponde a 49 indivíduos (56,3%); 

entre os canídeos, 32 são fêmeas (50,8%) e 31 são machos (49,2%) enquanto que nos 

felídeos, 7 indivíduos são machos (29,2%) e 17 são fêmeas (70,8%). A média de idades dos 

indivíduos considerados foi de 6 anos, tanto em felídeos como em canídeos. Em canídeos, 

as idades variaram entre 6 meses e 15 anos enquanto que em felídeos consideraram-se 

animais com idades compreendidas entre 4 meses e 19 anos. 

Em canídeos, a raça predominante é a Indeterminada, que constitui 46,6% da população, 

seguida das raças Caniche (11,1%) e Cocker Spaniel (6,3%) (ver Anexo I). Em felídeos, a 

raça predominante é o Europeu Comum (91,7%), seguido do Siamês (8,3%). 

Quanto às entidades clínicas de base dos animais sujeitos a medição de glicémia, verificou-

se uma predominância das afecções oncológicas (com 20,7%), seguidas das 

osteoarticulares e músculo-esqueléticas (17,2%). Cerca de 16,1% dos animais 

apresentavam-se à consulta para realizar cirurgias do tipo terigeneológico. A tabela 39 do 

Anexo II esclarece qual a frequência relativa de cada entidade clínica na população controlo. 

O método utilizado para avaliação da concentração de glicose sérica foi predominantemente 

o laboratorial (Reflotron Roche®), constituindo 96,6% das medições realizadas. A média das 

concentrações de glicose obtidas no total da população foi de 96,3 mg/dL. 

 

3. 3. 1. 2. Glicémia, Espécie e Sexo 

A relação entre as variáveis glicémia, espécie e sexo está descrita na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Frequência relativa de animais não-diabéticos nos respectivos limites de 

glicémia e média da glicémia, considerando espécie e sexo. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  

Canídeos Felídeos GGLLIICCÉÉMMIIAA  ((mmgg//ddLL))  

M F Total/Espécie M F Total/Espécie 
Total 

<50 16,1 12,5 14,3 0,0 11,8 8,3 12,6 

[50,100[ 35,5 31,3 33,3 42,9 41,2 41,7 35,6 

[100,150[ 41,9 53,1 47,6 57,1 47,1 50,0 48,3 

≥150 6,5 3,1 4,8 0,0 0,0 0,0 3,4 

TToottaall//SSeexxoo  49,2 50,8 72,4 29,2 70,8 27,6 100,0 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  ((mmgg//ddLL))  95,6 97,1 96,3 109,3 90,7 96,2 96,3 
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A média de concentrações de glicose foi 96,3 mg/dL em canídeos e 96,2 mg/dL em felídeos 

e a maioria (48,3%) dos indivíduos possui valores de glicémia entre 100 e 150 mg/dL. 

 

3. 3. 1. 3. Glicémia, Idade e Raça 

Consoante as idades, consideraram-se as faixas etárias explícitas na tabela 15.  

 

Tabela 15 – Média da glicémia nas várias faixas etárias, consoante espécie e sexo, em 

indivíduos não diabéticos. 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  ((mmgg//ddLL))  

Canídeos Felídeos 
FFAAIIXXAA  EETTÁÁRRIIAA  

((AAnnooss))  
M F Total/Espécie M F Total/Espécie 

Total 

<1 103,8 84,7 96,9 - 108,3 108,3 100,5 

[1,5[ 110,4 97,9 104,1 90,6 92,9 92,1 102,2 

[5,10[ 70,0 107,7 98,2 110,0 61,6 81,0 93,2 

≥10 91,2 98,2 94,7 119,0 87,7 95,5 97,1 

TToottaall  95,6 97,1 96,3 109,3 90,7 96,2 96,3 

 

Observou-se que a faixa etária com valores de glicémia mais elevados correspondeu a 

animais com idades compreendidas entre 1 e 5 anos em canídeos e menores que 1 ano em 

felídeos. 

Foi também efectuada uma comparação entre a média dos valores de glicémia nas 

diferentes raças de cães e gatos, explícita na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Média da glicémia nas diferentes raças em indivíduos não-diabéticos. 

Espécie Raça 
Média da 
glicémia 
(mg/dL) 

Husky Siberiano 132,0 

Spitz Alemão Anão 131,0 

Pit Bull Terrier 129,0 

Braque Alemão 129,0 

Buldog Francês 113,0 

Yorkshire Terrier 113,0 

Welsh Corgi Pembroke 108,0 

Dálmata 107,0 

São Bernardo 101,7 

Shar Pei 94,7 

Cocker Spaniel 91,2 

Pequinois 91,0 

Caniche 88,0 

Pastor Alemão 66,9 

Leão da Rodésia 45,6 

Labrador Retrivier 40,3 

Cão de Água Português 32,0 

Cão de Fila Brasileiro 32,0 

 
Canídeo 

Raça Mista/Indeterminada 100,1 

Europeu Comum 94,0 
Felídeo 

Siamês 120,0 
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Em canídeos, verifica-se que as raças com níveis de glicémia mais elevados são o Husky 

Siberiano e Spitz Alemão Anão, com médias de glicémia de 132 e 131 mg/dL, 

respectivamente. Nesta espécie verifica-se também que os animais de raça pura (93,4 

mg/dL) possuem valores de glicémia menores que os animais de raça indeterminada (100,0 

mg/dL). Em felídeos, constatou-se que a raça siamesa possuía valores de glicémia (120,0 

mg/dL) superiores aos da raça Europeu comum (95,0 mg/dL) 

 

3. 3. 1. 4. Glicémia e Entidade Clínica de Base 

Os valores de glicémia em função da entidade clínica de base estão explícitos na tabela 17. 

 

Tabela 17 – Média da glicémia consoante entidade clínica de base e área clínica, em 

indivíduos não diabéticos. 

Média da 
Glicémia (mg/dL) Média da Glicémia (mg/dL) 

ÁREA CLÍNICA 
Total/Área 

ENTIDADE CLÍNICA 
Canídeo Felídeo Total 

Estomatite Linfoplasmocitária 130,0 - 130,0 Estomatologia e 
Odontologia 

128,3 
Doença Periodontal 131,0 124,0 127,5 

Dilatação Gástrica 149,0 - 149,0 

Insuficiência Hepática 143,0 - 143,0 

Pancreatite 122,0 - 122,0 

Fecaloma 108,0 - 108,0 

Peritonite 78,0 - 78,0 

Gastrite 63,5 - 63,5 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

103,5 

Torção Gástrica 47,0 - 47,0 

Piómetra - 104,0 104,0 
Teriogenologia 103,0 

Prolapso Vaginal 102,0 - 102,0 

Prolapso da Glândula de Harden 106,0 - 106,0 
Oftalmologia 100,4 

Entrópion 94,7 - 94,7 

Tumor de Baço e Bexiga 153,0 - 153,0 

Linfoma 122,0 - 122,0 

Epúlide 115,0 - 115,0 

Tumor de cérebro 113,0 - 113,0 

Adenoma das Glândulas Hepatóides 111,0 - 111,0 

Melanoma 107,0 - 107,0 

Melanoma Amelocítico 105,0 - 105,0 

Adenoma da Cauda 102,0 - 102,0 

Oncologia 99,3 

Tumor mama 93,0 65,1 77,3 

Luxação Tibio-Társica 129,0 - 129,0 

Fractura de Úmero 124,0 - 124,0 

Fractura de Tíbia 113,3 - 113,3 

Fractura de Fémur 111,6 - 111,6 

Ruptura do Ligamento Cruzado Cranial 110,0 - 110,0 

Fractura Rádio/Ulna 91,7 - 91,7 

Displasia de Anca 102,0 33,6 67,8 

Luxação de Fémur 65,0 - 65,0 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
esquelético 

98,3 

Luxação Cárpica 32,0 - 32,0 

Orquidectomia 92,9 - 92,9 Cirurgia de 
Tecidos Moles 

96,7 
Ovariohisterectomia 95,2 103,9 96,5 



Diabetes Mellitus: A problemática dos factores intrínsecos e extrínsecos na regulação da glicémia.                 AVALIAÇÃO CLÍNICA

 

 84 

Tabela 17 (continuação) – Média da glicémia consoante entidade clínica de base e área 

clínica, em indivíduos não diabéticos. 

Média da 
Glicémia (mg/dL) 

Média da Glicémia (mg/dL) 
ÁREA CLÍNICA 

Total/Área 
ENTIDADE CLÍNICA 

Canídeo Felídeo Total 

Insuficiência Renal Crónica - 83,3 83,3 
Urologia 90,2 

Síndrome Urológico Felino - 107,3 107,3 

Hérnia Discal 76,5 - 76,5 
Neurologia 71,8 

Epilepsia 33,1 86,8 60,0 

Leucemia Felina (FelV) - 95,9 95,9 Doenças 
Infecciosas 69,6 

Leishmaniose 60,8 - 60,8 

Piodermatite 102,0 - 102,0 
Dermatologia 68,0 

Dermatite por Alergia a Picada de Pulga 34,0 - 34,0 

 

As áreas clínicas em que se obteve concentrações de glicose mais elevadas foram a 

Estomatologia e Odontologia (com valores médios de 128,3 mg/dL) e a Gastroenterologia e 

Glândulas anexas ao tubo digestivo (com valores médios de 103,5 mg/dL). As entidades 

clínicas que cujos portadores tinham de valores de glicémia mais elevados foram a doença 

neoplásica de baço e bexiga (153,0 mg/dL), o Síndrome de dilatação gástrica (149,0 mg/dL) 

e a Insuficiência hepática (143 mg/dL). 

 

3. 3. 2. População Diabética 

 

3. 3. 2. 1. Caracterização da População 

A população era constituída por 10 indivíduos: 5 gatos machos, 1 canídeo macho e 4 

canídeos fêmeas. As idades dos animais diabéticos variaram entre 7 e 11 anos. Em 

canídeos, a média das idades foi 10 anos enquanto que em felídeos foi 8. Em canídeos, a 

raça predominante é a Indeterminada, que constitui 79,3% da população, seguida da raça 

Caniche (20,7%). Em felídeos, todos os doentes eram da raça Europeu comum. 

Nos gráficos 16 e 17 descrevem-se os sinais clínicos mais frequentemente descritos em 

doentes diabéticos na altura da consulta (geralmente de seguimento) e as entidades clínicas 

associadas a Diabetes mellitus. Todos os indivíduos considerados estavam a realizar 

insulinoterapia na altura da consulta. 

O sinal clínico mais frequente é a convulsão devido a hipoglicémia (15,0%), seguido do 

aumento da ureia sérica, hiperestenúria, glicosúria e hematúria (cada um com 10%). 

Quanto às entidades clínicas, considerou-se que, em termos individuais, cerca de 60% dos 

canídeos tinham cataratas, 40% tinham ITU e 20% tinham nefropatia diabética, eram obesos 

ou sofriam de hiperadrenocorticismo. Quando à prevalência de cada entidade clínica no total 

dos indivíduos, verifica-se um claro predomínio das cataratas (30%), seguido da ITU (20%) 

e obesidade (20%).  
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Gráfico 16 – Frequência relativa dos 

sinais clínicos em animais diabéticos. 

Gráfico 17 – Frequência relativa de 

entidades clínicas associadas a Diabetes. 

 

Foram então efectuadas 54 medições de glicémia em pacientes diabéticos, sendo que 29 

foram em canídeos (53,7%) e 25 foram em felídeos (46,3%). Consideraram-se 34 

doseamentos de indivíduos do sexo masculino (63,0%) e 20 do sexo feminino (37,0%). 

Entre os canídeos, 20 das medições foram efectuadas em fêmeas (69,0%) e 9 em machos 

(31,0%) enquanto que nos felídeos, todas as 25 medições foram feitas em machos. 

O método utilizado para avaliação da concentração de glicose sérica foi predominantemente 

o glucómetro, constituindo 74,1% das medições realizadas. A média das concentrações de 

glicose obtidas no total da população foi de 373,5 mg/dL. 

 

3. 3. 2. 2. Glicémia, Espécie e Sexo 

A média de concentrações de glicose consoante o sexo e a espécie e sua respectiva 

comparação com o grupo de controlo está descrita na tabela 18. 

 

Tabela 18 – Frequência relativa dos indivíduos diabéticos nos respectivos limites de 

glicémia, média da glicémia e comparação com o grupo de controlo, consoante espécie e 

sexo. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  

Canídeos Felídeos GGLLIICCÉÉMMIIAA  ((mmgg//ddLL))  

M F Total/Espécie M Total/Espécie 
Total 

<50 0,0 5,0 3,4 0,0 0,0 1,9 

[50,100[ 11,1 15,0 13,8 0,0 0,0 7,4 

[100,150[ 33,3 10,0 17,2 0,0 0,0 9,3 

≥150 55,6 70,0 65,5 100,0 100,0 81,5 

TToottaall//SSeexxoo  31,0 69,0 53,7 100,0 46,3 100,0 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  

DDIIAABBÉÉTTIICCOOSS  ((mmgg//ddLL))  
196,3 344,0 296,0 471,6 471,6 373,5 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  

CCOONNTTRROOLLOO  ((mmgg//ddLL))  
95,6 97,1 96,3 109,3 96,2 96,3 

DDIIFFEERREENNÇÇAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  

DDIIAABBÉÉTTIICCOOSS  VVSS  

CCOONNTTRROOLLOO  ((mmgg//ddLL))  
100,4 246,9 199,7 362,3 375,4 277,2 
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Em canídeos, a média de glicémia foi 296,0 mg/dL enquanto que em felídeos foi 471,6 

mg/dL. Verificou-se também que a generalidade dos animais (81,5%) tinham valores de 

glicémia superiores a 150 mg/dL. 

 

3. 3. 2. 3. Glicémia, Idade e Raça 

A variação de glicémia consoante a idade está descrita na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Média da glicémia consoante a idade em indivíduos diabéticos. 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  ((mmgg//ddLL))  

Canídeos Felídeos 
IIDDAADDEE  
((AAnnooss))  

M F Total/Espécie M Total/Espécie 
Total 

7 - - - 470,6 470,6 470,6 

8 - - - 491,0 491,0 491,0 

9 - 153,0 153,0 459,4 459,4 370,6 

10 196,3 374,1 280,0 - - 280,0 

11 - 385,3 385,3 - - 385,0 

TToottaall  196,3 344 296,0 471,6 471,6 373,5 

 

Entre os canídeos, observou-se que a idade em que os valores de glicémia eram mais 

elevados foi os 11 anos, enquanto que em felídeos correspondeu aos 8 anos. 

Quanto à raça, foi apenas possível verificar que a glicémia dos indivíduos de raça Caniche 

(395,7 mg/dL) foi superior à raça indeterminada (296,4 mg/dL). 

 

3. 3. 2. 4. Glicémia e Aparelho de Medição 

A relação entre a glicémia e o aparelho de medição utilizado está descrita na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Média da glicémia consoante o aparelho de medição utilizado em indivíduos 

diabéticos, considerando espécie e sexo. 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que, em geral, os valores de concentração de glicose obtidos são superiores 

quando medidos por um método laboratorial (407,3 mg/dL) do que quando se utiliza um 

aparelho de medição rápida/glucómetro (361,7 mg/dL). 

 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  ((mmgg//ddLL))  

Canídeos Felídeos 
AAPPAARREELLHHOO  

UUTTIILLIIZZAADDOO  
M F Total/Espécie M Total/Espécie 

Total 

Glucómetro 168,7 261,8 229,3 494,2 494,2 361,7 

Medição 
Laboratorial 

293,0 521,7 464,5 381,4 381,4 407,3 

MMÉÉDDIIAA  GGLLIICCÉÉMMIIAA  

((mmgg//ddLL))  
196,0 344,0 296,0 471,6 471,6 373,5 
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3. 4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3. 4. 1. População Não-Diabética (Controlo) 

 

3. 4. 1. 1. Glicémia, Espécie e Sexo 

Comparando os valores médios de glicémia em indivíduos não-diabéticos, verifica-se que 

não existe uma diferença significativa entre as espécies consideradas. Apesar de se 

considerarem limites fisiológicos de glicémia superiores em felídeos (55-130 mg/dL) e de 

nestes o factor stress (que está patente numa consulta veterinária) ser de extrema 

importância na elevação da glicémia, os valores foram semelhantes aos que se obtêm em 

canídeos. A concentração média de glicose em canídeos foi de 96,3 mg/dL, valor superior 

aos limites de referência (60-90 mg/dL). 

Em canídeos, os valores médios de glicose foram superiores em fêmeas, o que está em 

concordância com os dados epidemiológicos disponíveis actualmente. A progesterona é um 

potente antagonista da insulina, levando a um aumento do nível de glicémia em fêmeas 

(Nelson, 2005). 

Em felídeos, verifica-se que os machos têm concentrações de glicose mais elevadas (109 

mg/dL). De resto, são os indivíduos com maior valor médio de glicose considerando espécie 

e sexo. Segundo Appleton et al. (2001), os felídeos do sexo masculino possuem menor 

sensibilidade à insulina em relação às fêmeas e estão especialmente predispostos à 

ocorrência de obesidade, factor de risco da Diabetes nesta espécie. Deste modo, é possível 

explicar a ocorrência de valores elevados de glicémia, já que a resistência à insulina nestes 

indivíduos é um fenómeno frequente e importante. 

No total dos indivíduos, a faixa de concentrações médias de glicose com maior frequência 

relativa foi de 100 a 150 mg/dL. Isto está em concordância com o ligeiro aumento das 

concentrações de glicose em ambiente hospitalar, devido ao stress associado à 

manipulação. 

 

3. 4. 1. 2. Glicémia, Idade e Raça 

Quanto à relação entre a idade e a concentração de glicose sérica, os dados permitem 

concluir que animais com idades inferiores a 5 anos têm níveis de glicémia mais elevados. 

Uma explicação possível é que animais jovens têm maior excitabilidade na altura da 

consulta, levando a stress e activação do Sistema Nervoso Simpático, com inibição da 

produção de insulina pela células β. Deste modo, o factor stress pode ser determinante no 

aumento dos níveis de glicémia em animais jovens. Todavia, nos canídeos fêmeas e 

felídeos machos tal não se verifica, sendo que os níveis de glicémia mais elevados ocorrem 

em indivíduos de 5 a 10 anos e maiores de 10 anos, respectivamente. É possível que nestes 

casos os factores “antagonismo à insulina associado à progesterona” e “diminuição da 
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sensibilidade de insulina” influenciem de forma mais marcante os níveis de glicémia do que 

o factor stress. 

Em relação à raça, os estudos consultados mencionam as raças Pastor Alemão e Cocker 

Spaniel como sob menor risco de desenvolver Diabetes, não se referindo às restantes raças 

apreciadas neste estudo (Hoeing, 2002). Na população considerada, os valores de glicémia 

nestas raças estão em posição média em relação aos restantes canídeos. Considerando 

não foi possível estabelecer uma amostra numerosa para cada raça e devido à influência de 

factores externos (como a entidade clínica de base) nos valores de glicémia, conclusões 

relativamente à variação dos valores de glicémia consoante a raça são pouco precisas e 

prematuras. No entanto, na população estudada, verifica-se que Husky Siberianos, Spitz 

Alemães Anões, Pit Bull Terriers e Braques Alemães têm valores de glicémia extremamente 

elevados, o que deverá ser estudado com maior profundidade em ensaios posteriores. 

Apesar da possível interferência de factores como o sexo, entidade clínica de base e do erro 

associado ao método experimental utilizado, estes valores poderão indicar uma maior 

susceptibilidade destas raças ao stress ou uma maior tendência em desenvolver resistência 

à insulina. 

Em felídeos, verifica-se que a raça siamesa tem valores de glicémia superiores aos da raça 

Europeu comum. A amostragem, neste caso, é também baixa (consideraram-se apenas dois 

indivíduos de raça siamesa). O assunto da predisposição racial para a Diabetes mellitus não 

está completamente esclarecido em felídeos, já que, apesar da frequência de gatos 

birmaneses diabéticos na Austrália ser cerca de 4 vezes superior à das restantes raças, não 

existem dados epidemiológicos que sustentem de forma rigorosa uma componente 

hereditária da doença (Rand et al., 2004). Assim, a maior concentração de glicose sérica em 

felídeos siameses pode dever-se a um maior stress na altura da consulta ou a alterações 

metabólicas causadas pela patologia primária nos indivíduos. 

 

3. 4. 1. 3. Glicémia e Entidade Clínica 

O facto de os valores de glicémia serem elevados nos animais com entidades do tipo 

digestivo (Estomatologia e odontologia e Gastroenterologia e glândulas anexas ao tubo 

digestivo) revela a importância do papel da estimulação gastrointestinal na libertação 

insulínica. Aumentos nos níveis de glicose, aminoácidos e ácidos gordos e factores como a 

secreção de gastrina, colecistocinina, secretina e péptido gastroinibidor estimulam a 

secreção de insulina, com vista ao armazenamento adequado dos nutrientes no período 

pós-prandial (Cunningham, 1999). Quando existe uma alteração orgânica passível de 

causar falha na regulação das hormonas gastrointestinais ou mesmo diminuição dos níveis 

de nutrientes em circulação (nomeadamente a glicose), é possível que deixe de haver um 

estímulo para a libertação insulínica pelas células β. Deste modo, a glicémia vai aumentar, 

predominando a acção do glucagon na mobilização das reservas intracelulares em 
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glicogénio e na produção de novas moléculas de glicose através da neoglucogénese. A 

medição dos níveis de hormonas gastrointestinais nos indivíduos estudados comprovaria se 

tal hipótese é, então, válida. 

No caso das entidades clínicas do tipo estomatológico e odontológico, a elevação dos níveis 

de glicémia é compatível com alterações na libertação e acção de α-amilase salivar sobre a 

degradação dos polissacarídeos provenientes da dieta. Assim, há uma diminuição na 

hidrólise da glicose, com consequente diminuição inicial da glicémia e falha na activação da 

insulina, que leva a uma hiperglicémia posterior. O mesmo sucede em entidades clínicas 

gastrointestinais, em que, de forma geral, a taxa de absorção de glicose está diminuída. 

A presença de um valor extremamente elevado de glicémia num indivíduo com doença 

oncológica metastásica está associada à presença de hiperglicémia em doentes críticos. 

Segundo Knieriem, Otto e Macintire (2007), a hiperglicémia está associada ao stress 

orgânico originário de uma doença grave, conduzindo a uma redução na função imune e 

aumento dos fenómenos inflamatórios. Deste modo, em muitos casos, a gravidade da 

doença está directamente relacionada com o aumento dos níveis de glicose sérica. Em 

Medicina Humana, alguns autores recomendam a utilização de insulinoterapia em doentes 

em estado crítico, mesmo em indivíduos não diabéticos (Mesotten & Van den Berghe, 2003). 

 

3. 4. 2. População Diabética  

 

3. 4. 2. 1. Caracterização da População 

Os indivíduos considerados nesta avaliação clínica caracterizam de forma adequada a 

população diabética. Em canídeos, 75% dos indivíduos diabéticos são fêmeas, o que está 

em concordância com a maior prevalência da doença neste sexo, devido ao papel 

diabetogénico dos estrogénios e da progesterona na patogénese desta entidade clínica 

(Nelson, 2005). Em felídeos, toda a amostra consistia em indivíduos do sexo masculino que, 

como já foi referido, está sob maior risco de desenvolver Diabetes (Appleton et al., 2001). 

Quanto à idade, apesar de os valores obtidos não estarem dentro dos intervalos 

referenciados na literatura (7 a 9 anos em canídeos e 9 a 11 anos em felídeos), revelam de 

forma generalista a prevalência da doença em indivíduos de meia-idade a geriátricos 

(Nelson, 2005). Devido ao tamanho reduzido da amostra, não foi possível estabelecer 

qualquer tipo de relação entre a raça e a prevalência da Diabetes em pequenos animais. 

Os sinais clínicos descritos na altura da consulta demonstram a ocorrência de complicações 

associadas à terapia insulínica ou derivadas da própria cronicidade da doença, já que a 

maioria dos indivíduos considerados assistiam a consultas de seguimento. Deste modo, a 

hipoglicémia é a complicação associada à terapia mais frequente, estando patente em 15% 

dos indivíduos. Seguidamente, surgem-nos sinais compatíveis com nefropatia diabética 

(aumento da ureia e creatinina séricas, oligúria), persistência dos sinais clínicos devido a 
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mau controlo glicémico (hiperestenúria e glicosúria) e ITU (hematúria e leucocitose). As 

cataratas estão presentes em cerca de 75% dos canídeos diabéticos, o que está em 

concordância com o facto de esta ser a complicação crónica mais comum da doença nesta 

espécie (Nelson, 2005). Verifica-se também a presença de entidades clínicas susceptíveis 

de causar antagonismo à insulina, como a obesidade e o hiperadrenocorticismo. Estes 

resultados espelham de forma concreta as complicações mais frequentes no 

estabelecimento de uma terapêutica adequada e as entidades clínicas mais comummente 

associadas à Diabetes mellitus. 

 

3. 4. 2. 2. Glicémia, Espécie e Sexo 

A elevação dos valores de glicémia em doentes diabéticos comprova-se pelo facto de 81,5% 

dos indivíduos terem valores de glicémia acima dos 150 mg/dL, ultrapassando claramente 

os limites de referência tanto em canídeos como em felídeos. A média de concentrações de 

glicose sérica é cerca de 4 vezes superior nos indivíduos diabéticos em relação ao grupo de 

controlo. 

Em canídeos, a diferença dos níveis de glicémia de doentes diabéticos em relação ao grupo 

de controlo é mais elevada em fêmeas (246,9 mg/dL) do que em machos (100,4 mg/dL), 

facto associado à resistência à insulina causada pelas hormonas femininas. Infelizmente, 

não foi possível estabelecer uma relação entre sexos no caso dos felídeos, dada a ausência 

de gatas diabéticas; todavia, verifica-se que a elevação da glicémia em relação ao grupo de 

controlo é especialmente alta em felídeos machos (362,3 mg/dL), quando comparados com 

a totalidade da população (277,2 mg/dL). Isto deve-se à maior dificuldade do maneio da 

glicémia em gatos (Rand, 2006), à já referida diminuição da sensibilidade à insulina em 

felídeos machos e à importância do factor stress na elevação da glicémia nesta espécie. 

 

3. 4. 2. 3. Glicémia, Idade e Raça 

Em canídeos, verifica-se que existe uma relação de proporcionalidade directa entre a idade 

e os níveis de glicémia: à medida que a idade aumenta, os níveis de glicémia são 

progressivamente mais elevados. Uma possível explicação para este facto é a ocorrência de 

alterações metabólicas e orgânicas associadas à geriatria (como o risco aumentado de 

obesidade e alterações na taxa de absorção de nutrientes), que levam a uma resistência à 

insulina progressivamente superior. Deste modo, conclui-se que em cães mais velhos é 

mais difícil obter um bom controlo glicémico com insulinoterapia. 

Em felídeos, a ocorrência de valores elevados de glicémia (superiores aos de canídeos) 

revela o facto de ser mais difícil obter uma resposta adequada à insulinoterapia nesta 

espécie (Rand, 2006; Nelson, 2005). É também interessante verificar que, em gatos, não 

existe uma relação de proporcionalidade directa entre a idade e a glicémia, sendo que os 

indivíduos com maior concentração de glucose sérica são os que têm 8 anos. A realização 
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de um estudo com uma amostra maior poderia revelar se realmente não existe qualquer tipo 

de relação entre a glicémia e a idade no felídeo diabético. 

Quanto à raça, não é possível extrapolar os resultados obtidos, devido ao reduzido tamanho 

da amostra. O aumento do número de indivíduos analisados e posterior comparação dos 

níveis de glicose entre os doentes diabéticos de raça Caniche e Indeterminada seria 

interessante, na medida em que permitiria comprovar se o controlo glicémico é realmente 

mais difícil em caniches.  

 

3. 4. 2. 4. Glicémia e Aparelho de Medição 

Quanto à comparação dos valores de glicémia obtidos por utilização de aparelhos de 

medição rápida (glucómetro) com os obtidos por métodos de referência, verifica-se uma 

conformidade com ensaios experimentais realizados recentemente. Segundo Gulikers e 

Monroe (2004a), os valores de glicose obtidos por utilização de glucómetros são inferiores 

aos obtidos por aplicação dos métodos de referência. Neste estudo, verificou-se uma 

diferença de 45,6 mg/dL na totalidade dos indivíduos analisados, o que nos indica que os 

valores obtidos pelos dois métodos são distintos. No caso dos felídeos, o desvio associado 

à reduzida amostra de valores de glucose determinados por método laboratorial poderá 

explicar a ocorrência de valores superiores nas medições efectuadas com glucómetros. 
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3. 5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os valores de concentração de glicose sérica em canídeos e felídeos não-

diabéticos variam com uma multiplicidade de factores, nem sempre respeitando os limites de 

referência. Entre os principais factores que influenciam os processos endócrinos que 

regulam de forma integrada a glicémia, destacam-se a espécie, sexo, idade, stress e a 

presença de entidades clínicas susceptíveis de causar alterações orgânicas e metabólicas. 

Quanto à espécie, não se verificam discrepâncias acentuadas entre os valores de glicémia 

em canídeos e felídeos não-diabéticos. O sexo parece, neste caso, ser mais determinante 

na variação dos níveis de glicémia, já que felídeos machos e canídeos fêmeas têm valores 

de glicémia mais elevados. A idade parece ser também determinante na glicémia: animais 

mais jovens têm níveis de glicose mais elevados, possivelmente devido à sua alta 

excitabilidade. Mais uma vez, o sexo parece interferir na relação entre as variáveis, já que 

em felídeos machos e canídeos fêmeas, a glicémia é superior em animais mais velhos. A 

nível de entidades clínicas, conclui-se que a presença de afecções do tipo digestivo poderão 

determinar a elevação dos níveis de glicémia e que, nos doentes críticos, existe 

hiperglicémia devido a stress orgânico. É também relevante referir a importância do factor 

stress na medição da glicémia, responsável pela elevação dos valores na população geral. 

Na presença de uma alteração do pâncreas endócrino, como a Diabetes mellitus, os valores 

aumentam na ordem dos 270 mg/dL, espelhando a falha na regulação hormonal da 

glicémia. Mais uma vez, os grupos de risco são os felídeos machos e os canídeos fêmeas, 

com valores de glicémia extremamente elevados em relação ao grupo de controlo. 

Tendo em conta o erro associado ao reduzido tamanho do grupo de animais diabéticos, é 

possível afirmar que a prevalência de Diabetes mellitus é superior em canídeos fêmeas e 

felídeos machos. Constatou-se também que a principal complicação associada à 

insulinoterapia é a hipoglicémia e que, em canídeos, uma percentagem elevada dos doentes 

apresentam cataratas como consequência de Diabetes mellitus crónica. Em canídeos 

diabéticos, verifica-se também que a idade e as alterações metabólicas associadas à 

geriatria parecem contribuir para a incapacidade de regulação da glicémia pela insulina. 

Finalmente, verifica-se que os valores de glicémia obtidos por utilização de glucómetros são 

inferiores aos obtidos por aplicação dos métodos de referência. 

A partir desta avaliação clínica, foi possível determinar, ainda que de forma superficial, quais 

os principais factores intrínsecos e extrínsecos que influenciam as concentrações de glicose 

sérica em animais de companhia, na presença ou ausência de Diabetes mellitus. Este 

assunto toma especial relevância na prevenção de alterações orgânicas associadas ao 

metabolismo da glicose e no seguimento de doentes diabéticos. A glicose é um parâmetro 

bioquímico de extrema importância na avaliação de numerosas afecções (para além da 

Diabetes Mellitus), pelo que a determinação das variáveis que o influenciam é um assunto 

relevante no campo da Medicina Veterinária. 
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ANEXO I – CASUÍSTICA 

 

I. 1. Entidades Clínicas nas Especialidades de Patologia Médica 

 

Tabela 21 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Ortopedia e 

Traumatologia/Sistema músculo-esquelético. 

Frequência 
relativa (%) Frequência relativa (%) ÁÁRREEAA  

CCLLÍÍNNIICCAA  
EENNTTIIDDAADDEE  

CCLLÍÍNNIICCAA    Total/Área 
Caracterização 

Canídeo Felídeo Exótico Total/Entidade 
Clínica 

Luxação de Rótula 11,0 4,2 0,0 9,7 

Luxação Coxo-femoral 4,2 0,0 0,0 3,5 

Luxação Cárpica 3,4 4,2 0,0 3,5 

Luxação Tibio-Társica 1,7 4,2 0,0 2,1 

Luxação Vertebral 1,7 4,2 0,0 2,1 

Luxação Úmero-radial 0,8 0,0 0,0 0,7 

Luxação do Cotovelo 0,8 0,0 0,0 0,7 

Luxações 
Articulares 22,9 

Sub-luxação do Ombro 0,8 0,0 0,0 0,7 

Tíbia 11,0 8,3 50,0 11,0 

Fémur 9,3 12,5 0,0 9,7 

Úmero 2,5 0,0 0,0 2,1 

Bacia 4,2 4,2 0,0 4,2 

Mandíbula 3,4 0,0 0,0 2,8 

Arco zigomático 0,8 0,0 0,0 0,7 

Costela 0,0 4,2 0,0 0,7 

Carpo 0,0 0,0 50,0 0,7 

Fracturas 
Ósseas 

32,6 

Esterno 1,1 0,0 0,0 1,1 

Anca 21,2 20,8 0,0 20,6 
Displasia 21,5 

Cotovelo  0,8 0,0 0,0 0,7 

Cotovelo 0,8 0,0 0,0 0,7 Doença 
Degenerativa 

Articular 
1,4 

Patela 0,0 4,2 0,0 0,7 

Osteomielite 0,8 4,2 0,0 1,4 

Higroma 2,5 0,0 0,0 2,1 

Pectus Escavatum 0,0 8,3 0,0 1,4 

Panosteíte 1,7 0,0 0,0 1,4 

Artrite Imuno-mediada 0,8 0,0 0,0 0,7 

Osteocondrite Dissecante 0,8 4,2 0,0 1,4 

Osteodistrofia Fibrosa 0,0 4,2 0,0 0,7 

O
st

eo
ar

tic
ul

ar
 

Outros 9,8 

Fenda Palatina 0,0 4,2 0,0 0,7 

Hérnia Perineal 1,7 0,0 0,0 1,4 

Hérnia Diagramática 0,0 4,2 0,0 0,7 

Hérnia Inguinal 1,7 0,0 0,0 1,4 
Hérnias 6,3 

Hérnia Umbilical 3,3 0,0 0,0 2,8 

Tendinite Bicípide braquial 0,8 0,0 0,0 0,7 

Miosite Quadrícipe 0,8 0,0 0,0 0,7 

S
is

te
m

a 
M

ús
cu

lo
-

es
qu

el
ét

ic
o 

Outros 5,6 
Ruptura do Ligamento 

Cruzado Cranial  4,9 0,0 0,0 4,2 

Total 100,0 Total/Espécie 81,9 16,7 1,4 100,0 
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Tabela 22 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Oftalmologia. 

Frequência 
relativa (%) FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  

EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA  
Total/Área 

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  
Canídeo Felídeo Exótico Total/Entidade 

Clínica 
Senis 13,7 13,0 0,0 13,5 

Cataratas 22,2 
Hipermaturas 6,9 0,0 0,0 5,6 

Vesicular 3,9 13,0 0,0 5,6 

Alérgica 3,0 4,3 0,0 3,2 Conjuntivite 22,2 

Pigmentar 1,0 0,0 0,0 0,8 

Pigmentar 2,9 0,0 0,0 2,4 

Seca 0,0 4,3 0,0 0,8 Queratoconjuntivite 4,0 

Eosinofílica 1,0 0,0 0,0 0,8 

Conjuntival 0,0 13,0 0,0 2,4 
Sinéquias 3,2 

Anterior da Íris 0,0 4,3 0,0 0,8 

Protusão 4,9 0,0 0,0 4,0 Afecções da Glândula 
de Harden 

4,8 
Adenite 1,0 0,0 0,0 0,8 

Afecções da Glândula 
de Meibomian 

4,8 Adenoma 5,9 0,0 0,0 4,8 

Entrópion 10,8 26,1 0,0 13,5 

Entrópion- Ectrópion 2,0 0,0 0,0 1,6 

Queratoelcose 4,9 0,0 100,0 4,8 

Episclerite 3,9 0,0 0,0 3,2 

Hifema 3,9 0,0 0,0 3,2 

Uveíte 2,0 8,7 0,0 3,2 

Blefarite 2,0 4,3 0,0 2,4 

Degenerescência da Íris 2,0 0,0 0,0 1,6 

Luxação do Cristalino 2,0 0,0 0,0 1,6 

Estrabismo Divergente 1,0 0,0 0,0 0,8 

Estafiloma 1,0 4,3 0,0 1,6 

Outros 38,9 

Glaucoma 1,0 0,0 0,0 0,8 

Total 100,0 Total/Espécie 81,0 18,3 0,8 100,0 

 

 

 

Tabela 23 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Otorrinolaringologia. 

Frequência 
relativa (%) FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  

EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA  
Total/Área 

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  
Canídeo Felídeo Total/Entidade 

Clínica  
Parasitária 40,9 50,0 42,8 

Malassezia 21,2 0,0 16,6 

Mista 13,6 22,2 15,5 

Inflamatória 9,1 0,0 7,1 

Bacteriana 4,5 5,6 4,8 

Otite  90,5 

Corpo estranho 4,5 0,0 3,6 

Rinite  0,0 22,2 4,8 

Otohematoma 4,5 0,0 3,6 Outros 9,5 

Turfa Leporina 1,5 0,0 1,2 

Total 100,0 Total/Espécie 78,6 21,4 100,0 
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Tabela 24 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Dermatologia. 

Frequência 
relativa (%) Frequência relativa (%) EENNTTIIDDAADDEE  

CCLLÍÍNNIICCAA   Total/Área 
Caracterização 

Canídeo Felídeo Exótico Total/Entidade 
Clínica 

Alérgica 7,9 13,6 0,0 8,7 

Bacteriana 7,9 0,0 0,0 6,5 

Malassezia 4,4 0,0 0,0 3,6 
Psicogénica ou 

Por lambedura acral 
5,3 9,1 0,0 5,8 

Mista 1,8 0,0 0,0 1,4 

Alergia à Picada de Pulga 13,2 13,6 0,0 13,0 

Dermatite 44,2 

Atópica 6,1 0,0 0,0 5,1 

Origem desconhecida 6,1 0,0 0,0 5,1 

Linfoplasmocitária 1,8 9,1 0,0 2,9 Pododermatite 10,9 

Malassezia 3,5 0,0 0,0 2,9 

Demodex 5,3 0,0 0,0 4,3 

Sarcoptes 2,6 0,0 0,0 2,2 Sarna  8,0 

Knemidocoptes 0,0 0,0 100,0 1,4 

Vitiligo 15,8 4,5 0,0 13,8 

Dermatofitose 3,5 40,9 0,0 9,4 

Síndrome de Hot Spot 10,5 4,5 0,0 9,4 

Furunculose 3,5 4,5 0,0 3,6 

Outros 37,0 

Queilite Malassezia 0,9 0,0 0,0 0,7 

Total 100,0 Total/Espécie 82,6 15,9 1,4 100,0 

 

 

Tabela 25 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Neurologia. 

Frequência 
relativa (%) FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  EENNTTIIDDAADDEE  

CCLLÍÍNNIICCAA  Total/Área 
CCaarraacctteerriizzaaççããoo  

Canídeo Felídeo Exótico Total/Entidade 
Clínica 

Cervical 7,1 0,0 0,0 6,5 

Torácica 7,1 0,0 0,0 6,5 

Toraco-Lombar 8,9 0,0 0,0 8,1 

Lombar 16,1 0,0 0,0 14,5 

Hérnia 
Discal 43,5 

Localização Desconhecida 8,9 0,0 0,0 8,1 

Espondilopatia Anquilosante 17,9 25,0 0,0 17,7 

Epilepsia Primária 12,5 75,0 0,0 16,1 

Acidente Vascular Cerebral 3,6 0,0 50,0 4,8 

Discoespondilite 5,4 0,0 0,0 4,8 

Encefalopatia Urémica 3,6 0,0 0,0 3,2 

Paralisia do Nervo Facial 3,6 0,0 0,0 3,2 

Espondilopatia Hipertrófica 1,8 0,0 0,0 1,6 

Polineuropatia Radicular 1,8 0,0 0,0 1,6 

Síndrome de Woobler 1,8 0,0 0,0 1,6 

Outros 56,5 

Meningoencefalite 0,0 0,0 50,0 1,6 

Total 100,0 Total/Espécie 90,3 6,5 3,2 100,0 
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Tabela 26 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Oncologia, consoante o 

diagnóstico anatomopatológico e localização anatómica. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA  
CCaannííddeeoo  FFeellííddeeoo  EExxóóttiiccoo  TToottaall  

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAnnaattoommooppaattoollóóggiiccoo  
Lipoma 8,1 5,6 0,0 7,4 

Tumor das Glândulas Hepatóides 5,4 0,0 0,0 4,3 

Fibrolipoma 4,1 0,0 0,0 3,2 

Fibropapiloma 4,1 0,0 0,0 3,2 

Fibrossarcoma 1,4 11,1 0,0 3,2 

Linfoma Multissistémico 1,4 5,6 0,0 2,1 

Neoplasia Mesenquimatosa 2,7 0,0 50,0 3,2 

Osteossarcoma 2,7 0,0 0,0 2,1 

Hemangiopericitoma 2,7 0,0 0,0 2,1 

Mastocitoma 1,4 0,0 50,0 2,1 

Carcinoma espino-celular 1,4 5,6 0,0 2,1 

Hemangiossarcoma 1,4 0,0 0,0 1,1 

Lipossarcoma 1,4 0,0 0,0 1,1 

Sarcoma vulvar 1,4 0,0 0,0 1,1 

Melanoma Maligno 1,4 0,0 0,0 1,1 

Melanocitoma 1,4 0,0 0,0 1,1 

Melanoma Amelanótico 1,4 0,0 0,0 1,1 

Neoplasia Melânica 0,0 5,6 0,0 1,1 

Adenoma sebáceo 1,4 0,0 0,0 1,1 

Epúlide 1,4 0,0 0,0 1,1 

Seminoma 1,4 0,0 0,0 1,1 

Glândulas Salivares 1,4 0,0 0,0 1,1 

Carcinoide Hepático Maligno 0,0 5,6 0,0 1,1 

Tumor glândulas ceruminosas 1,4 0,0 0,0 1,1 

Seroma 1,4 0,0 0,0 1,1 

Mixoma 1,4 0,0 0,0 1,1 

LLooccaalliizzaaççããoo  
Tumor de Mama 27,0 50,0 0,0 30,9 

Baço 6,8 0,0 0,0 5,3 

Bexiga 2,7 5,6 0,0 3,2 

Rim 1,4 5,6 0,0 2,1 

Vulva 2,7 0,0 0,0 2,1 

Fígado 1,4 0,0 0,0 1,1 

Estômago 1,4 0,0 0,0 1,1 

Pâncreas 1,4 0,0 0,0 1,1 

Pulmão 1,4 0,0 0,0 1,1 

Mediastino Cranial 1,4 0,0 0,0 1,1 

Total 78,7 19,1 2,1 100,0 

 

Tabela 27 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Estomatologia e Odontologia. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  
EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA    

CCaannííddeeoo  FFeellííddeeoo  TToottaall//EEnnttiiddaaddee  CCllíínniiccaa    

Tártaro Dentário 54,8 28,6 50,6 

Doença Periodontal 28,8 14,3 26,4 

Prognatismo 8,2 7,1 8,0 

Braquignatismo 1,4 0,0 1,1 

Estomatite Simples 2,7 21,4 5,7 

Estomatite - Gengivite Linfoplasmocitária 0,0 28,6 4,6 

Persistência Dentária 2,7 0,0 2,3 

Hipoplasia do Esmalte 1,4 0,0 1,1 

TToottaall  83,9 16,1 100,0 
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Tabela 28 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Gastroenterologia e 

Glândulas anexas ao tubo digestivo. 

Frequência 
relativa (%) FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  ÁÁRREEAA  

CCLLÍÍNNIICCAA  
EENNTTIIDDAADDEE  

CCLLÍÍNNIICCAA  Total/Área 
CCaarraacctteerriizzaaççããoo  

Canídeo Felídeo Exótico Total/Entidade 
Clínica 

Alimentar 9,4 22,2 0,0 10,6 

Corpo Estranho 1,9 0,0 0,0 1,5 GGaassttrriittee  15,2 

Hemorrágica 3,8 0,0 0,0 3,0 

Alimentar 18,9 0,0 0,0 15,2 
GGaassttrrooeenntteerriittee  18,2 

Corpo Estranho 3,8 0,0 0,0 3,0 

Alimentar 15,1 0,0 25,0 13,6 

Corpo Estranho 5,7 0,0 0,0 4,5 

Parasitária 3,8 0,0 0,0 3,0 
EEnntteerriittee  22,7 

Por Sobrecrescimento Bacteriano 1,9 0,0 0,0 1,5 

Alimentar 7,5 11,1 0,0 7,6 
CCoolliittee  10,6 

Parasitária 3,8 0,0 0,0 3,0 

Obstrução Intestinal 3,8 0,0 0,0 3,0 

Fecaloma 3,8 0,0 0,0 3,0 

Megaesófago 3,8 0,0 0,0 3,0 

Peritonite 1,9 11,1 0,0 3,0 

IBD 1,9 0,0 0,0 1,5 
Síndrome de Dilatação-Torção 

Gástrica 
1,9 0,0 0,0 1,5 

Dilatação Gástrica 1,9 0,0 0,0 1,5 

Síndrome de Compartimentalização 0,0 0,0 25,0 1,5 

Prolapso Rectal 0,0 11,1 0,0 1,5 

Prolactite 0,0 0,0 25,0 1,5 

GG
aa s

s tt
rr oo

ee n
n tt

ee r
r oo

ll oo
gg i

i aa
  

OOuuttrrooss  22,7 

Impactação do Papo 0,0 0,0 25,0 1,5 

Pancreatite 0,0 22,2 0,0 3,0 AAffeeccççõõeess  ddoo  
PPâânnccrreeaass  
EExxóóccrriinnoo  

4,5 
Insuficiência Pancreática Exócrina 1,9 0,0 0,0 1,5 

Lipidose Hepática 0,0 22,2 0,0 3,0 

Esteatose Hepática 1,9 0,0 0,0 1,5 GG
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AAffeeccççõõeess  ddoo  
SSiisstteemmaa  

HHeeppaattoo--bbiilliiaarr  
6,1 

Colangite 1,9 0,0 0,0 1,5 

TToottaall  100,0 TToottaall//EEssppéécciiee 80,3 13,6 6,1 100,0 

 

 

Tabela 29 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Cardiologia. 

FFrreeqquuêênncciiaa  
rreellaattiivvaa  ((%%))  FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  EENNTTIIDDAADDEE  

CCLLÍÍNNIICCAA  Total/Área 
CCaarraacctteerriizzaaççããoo  

Canídeo Felídeo Total/Entidade 
Clínica 

Global 52,7 0,0 51,8 

Esquerda 5,5 0,0 5,4 
Insuficiência 

Cardíaca 
58,9 

Direita 1,8 0,0 1,8 

Mitral 7,3 0,0 7,1 

Tricúspide 1,8 0,0 1,8 
Insuficiência 

Valvular 
21,4 

Tricúspide e Mitral 12,7 0,0 12,5 

Sinusal 9,1 0,0 8,9 
Bloqueio 12,5 

Atrioventricular 3,6 0,0 3,6 

Cardiomiopatia Dilatada 5,5 0,0 5,4 
Outros 7,1 

Derrame Pericárdico 0,0 100,0 1,8 

Total 100,0 Total 98,2 1,8 100,0 
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Tabela 30 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Pneumologia. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  
EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA  

CCaannííddeeoo  FFeellííddeeoo  EExxóóttiiccoo  TToottaall//EEnnttiiddaaddee  CCllíínniiccaa  

Traqueíte 50,0 0,0 0,0 33,3 

Edema Pulmonar 23,1 0,0 0,0 15,4 

Pneumonia Infecciosa 11,5 0,0 40,0 17,9 

Pneumonia por Aspiração 3,8 0,0 0,0 2,6 

Broncopneumonia 3,8 0,0 10,0 5,1 

Bronquite Alérgica 0,0 66,7 10,0 7,7 

Colapso da Traqueia 3,8 0,0 0,0 2,6 

Doença Respiratória Obstrutiva Crónica 0,0 0,0 20,0 5,1 

Ruptura de Saco Aéreo 0,0 0,0 20,0 5,1 

Pneumotórax 3,8 0,0 0,0 2,6 

Asma Felina 0,0 33,3 0,0 2,6 

TToottaall//EEssppéécciiee  66,7 7,7 25,6 100,0 

 

Tabela 31 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Urologia. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  
EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA    

CCaannííddeeoo  FFeellííddeeoo  TToottaall//EEnnttiiddaaddee  CCllíínniiccaa    

Infecção do Tracto Urinário  72,0 58,6 64,8 

Insuficiência Renal Crónica  28,0 10,3 18,5 

Síndrome Urológico Felino  0,0 27,6 14,8 

Hidronefrose 0,0 3,4 1,9 

TToottaall//EEssppéécciiee  46,3 53,7 100,0 

 

Tabela 32 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Doenças Infecciosas. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%)) FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%)) 
ESPÉCIE ANIMAL 

Total/Espécie Animal 
EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA 

Total/Entidade Clínica 
Leishmaniose 26,5 

Ricketsiose 10,2 

Parvovirose 4,1 

Erlichiose 2,0 

Esgana 2,0 

Canídeo 46,9 

Tétano 2,0 

Síndrome de Coriza 20,4 

Calicivirose 12,2 

Leucemia Felina (FelV) 10,2 

Peritonite Infecciosa Felina (PIF) 4,1 

Felídeo 49,0 

Imunodeficiência Felina (FIV) 2,0 

Exótico 4,1 Pasteurellose 4,1 

Total 100,0 Total 100,0 

 

Tabela 33 – Frequência relativa dos casos clínicos na área Endocrinologia 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  
EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA  

CCaannííddeeoo  FFeellííddeeoo  TToottaall//EEnnttiiddaaddee  CCllíínniiccaa  

Diabetes Mellitus 43,5 50,0 44,0 

Adenite das Glândulas Hepatóides 30,4 50,0 32,0 

Hiperadrenocorticismo 21,7 0,0 20,0 

Hiperparatiroidismo 4,3 0,0 4,0 

TToottaall//EEssppéécciiee  92,0 8,0 100,0 



Diabetes Mellitus: A problemática dos factores intrínsecos e extrínsecos na regulação da glicémia.                                   Anexo I 

 

 107 

Tabela 34 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Terigeneologia. 

FFrreeqquuêênncciiaa  
rreellaattiivvaa  ((%%))  FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  EENNTTIIDDAADDEE  

CCLLÍÍNNIICCAA  
Total/Área 

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  
Canídeo Felídeo Total/Entidade 

Clínica 
Aberta 11,4 20,0 12,5 

Piómetra 25,0 
Fechada 14,3 0,0 12,5 

Intra-abdominal 5,7 0,0 5,0 
Criptorquidismo 7,5 

Inguinal 2,9 0,0 2,5 

Pseudogestação 14,3 0,0 12,5 

Vulvovaginite 8,6 40,0 12,5 

Mamite 8,6 0,0 7,5 

Hiperplasia Quística da Mama 5,7 20,0 7,5 

Hidrómetra 5,7 0,0 5,0 

Distócia 2,9 20,0 5,0 

Hiperplasia Benigna da Próstata 17,1 0,0 15,0 

Outros 67,5 

Quisto Prostrático 2,9 0,0 2,5 

Total 100,0 Total 87,5 12,5 100,0 

 

Tabela 35 – Frequência relativa dos casos clínicos na área de Hematologia, Alergologia e 

Afecções metabólicas. 

FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  
EENNTTIIDDAADDEE  CCLLÍÍNNIICCAA  

CCaannííddeeoo  FFeellííddeeoo  EExxóóttiiccoo  TToottaall//EEnnttiiddaaddee  
CCllíínniiccaa  

Anemia Hemolítica Auto-imune 0,0 5,3 0,0 1,8 

Trombocitopénia 13,9 10,5 0,0 12,5 

Reacções Alérgicas Iatrogénicas 2,8 5,3 0,0 3,6 

Intolerância Alimentar 0,0 5,3 0,0 1,8 

Hipovitaminose A 0,0 0,0 100,0 1,8 

Obesidade 83,3 73,7 0,0 78,6 

TToottaall//EEssppéécciiee  64,3 33,9 1,8 100,0 
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I. 2. Procedimentos Realizados em Patologia Cirúrgica 

 

Tabela 36 – Frequência relativa das intervenções cirúrgicas na Cirurgia de Tecidos Moles. 

Frequência Relativa (%) 
ÁÁRREEAA  CCLLÍÍNNIICCAA  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  CCIIRRÚÚRRGGIICCAA  

Canídeo Felídeo Exótico Total/Intervenção Cirúrgica 

Prevenção de Cio 33,3 66,7 0,0 

Piómetra Aberta 80,0 20,0 0,0 

Piómetra Fechada 100,0 0,0 0,0 
Ovariohisterectomia 

Hidrómetra 100,0 0,0 0,0 

31,3 

Bilateral Regional Torácica 66,7 33,3 0,0 

Bilateral Regional Inguinal 50,0 50,0 0,0 

Bilateral Total 0,0 100,0 0,0 

Unilateral Regional Torácica 100,0 0,0 0,0 

Unilateral Regional Inguinal 100,0 0,0 0,0 

Mastectomia 

Unilateral Total 100,0 0,0 0,0 

10,4 

Cesariana 100,0 0,0 0,0 1,0 

Orquidectomia 100,0 0,0 0,0 4,2 

Terigeneologia 

Redução de Prolapso Vaginal 100,0 0,0 0,0 1,0 

Blefaroplastia por Entrópion 66,7 33,3 0,0 3,1 

Queratectomia Superficial 0,0 100,0 0,0 1,0 

Enucleação Globo Ocular 0,0 50,0 50,0 2,1 

Recessão da Glândula de Harden 100,0 0,0 0,0 1,0 

Oftalmologia 

Encerramento da Fenda Palpebral 0,0 0,0 100,0 1,0 

Exérese de Massas 73,3 13,3 13,3 15,6 Cirurgia Plástica 
e Reconstrutiva Reconstrução Plástica do Lábio Inferior 100,0 0,0 0,0 1,0 

Uretrostomia Pré-púbica 25,0 75,0 0,0 4,2 
Urologia 

Cistotomia 0,0 100,0 0,0 2,1 

Enterotomia 100,0 0,0 0,0 2,1 

Gastrotomia e Gastropexia 100,0 0,0 0,0 2,1 Gastroenterologia 

Remoção de Corpo Estranho Gástrico 100,0 0,0 0,0 1,0 

Exodontia 100,0 0,0 0,0 2,1 
Odontologia 

Destartarizaçao 71,4 28,6 0,0 7,3 

Sistema Músculo-
esquelético Herniorrafia Diafragmática 0,0 100,0 0,0 1,0 

Endocrinologia Ablação da Glândula Parótida 100,0 0,0 0,0 1,0 

Laparotomia exploratória 50,0 50,0 0,0 4,2 

Total 61,5 34,4 4,2 100,0 
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I. 3. Exames Complementares de Diagnóstico 

  

Tabela 37 – Frequência relativa dos exames complementares de diagnóstico na área de 

Medicina Laboratorial. 

Frequência 
relativa (%) FFrreeqquuêênncciiaa  rreellaattiivvaa  ((%%))  

ÁÁRREEAA  CCLLÍÍNNIICCAA  
Total/Área 

EExxaammee  LLaabboorraattoorriiaall  
Canídeo Felídeo Exótico Total/Exame 

Hematologia 16,3 Hemograma 16,4 15,7 33,3 16,3 

Alanina Aminotransferase (ALT) 8,9 7,0 0,0 8,4 

Fosfatase Alcalina (FA) 8,9 5,6 0,0 8,0 

Aspartato Aminotransferase (AST) 7,3 5,4 0,0 6,8 

Gama Glutamil Transpeptidase (GGT) 1,8 1,8 0,0 1,8 

Bilirrubina 1,1 2,0 0,0 1,4 

Colesterol 0,5 0,2 0,0 0,4 

Glicose 8,6 6,5 0,0 8,0 

Creatinina 11,5 13,9 0,0 12,2 

Ureia 9,7 12,1 0,0 10,4 

Potássio 6,1 7,0 0,0 6,4 

Bioquímicas 
Sanguíneas  

63,9 

Proteínas Totais 0,4 0,4 0,0 0,4 

Urina Tipo II 2,3 1,1 0,0 1,9 

Urina Tipo III 1,1 3,4 0,0 1,7 Análise de Urina 3,7 

Doseamento Cortisol:Creatinina 0,1 0,0 0,0 0,1 

Análise de Fezes 1,6 Coprologia 1,7 1,1 33,3 1,6 

Imunodeficiência Felina (FIV) 0,0 4,5 0,0 1,3 

Leucemia Felina (FelV) 0,0 5,6 0,0 1,6 

Peritonite Infecciosa Felina (PIF) 0,0 0,4 0,0 0,1 

Dirofilariose 0,7 0,0 0,0 0,5 

Leishmaniose 0,8 0,0 0,0 0,6 

Parvovirose 0,3 0,0 0,0 0,2 

Erlichiose 0,5 0,0 0,0 0,3 

Ricketsiose 0,5 0,0 0,0 0,4 

Esgana 0,1 0,0 0,0 0,1 

Criptosporidirium 0,1 0,0 0,0 0,1 

Imunologia 5,5 

Proteinograma 0,5 0,0 0,0 0,3 

Microbiologia 0,3 Antibiograma 0,5 0,0 0,0 0,3 

Dermatologia 0,8 DTM 0,7 0,9 0,0 0,8 

Teste de Fluoresceína 0,7 0,4 0,0 0,6 
Oftalmologia 0,8 

Teste de Schirmer 0,2 0,0 0,0 0,1 

Doseamento de Fenobarbital 0,5 0,7 0,0 0,5 Toxicologia 
Clínica 

0,8 
Doseamento de Digoxina 0,4 0,0 0,0 0,3 

Doseamento de T4 e TSH 0,1 0,2 0,0 0,1 
Hormonais 0,2 

Teste de ACTH 0,1 0,0 0,0 0,1 

Punção por Aspiração com Agulha Fina 2,3 2,2 33,3 2,3 

Punch Cutâneo 0,3 0,3 0,3 0,2 
Anatomia 
Patológica 

4,4 

Histopatologia 2,4 1,3 0,0 2,1 

Electrocardiologia 1,7 Electrocardiograma 2,3 0,2 0,0 1,7 

TToottaall  100,0 TToottaall//EEssppéécciiee 71,2 28,6 0,2 100,0 
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ANEXO II – BASE DE DADOS PARA A AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Tabela 38 – Base de dados para a população não-diabética (controlo). 

Nome Sexo Idade 
(Anos) Raça 

Método de 
Avaliação da 

Glicémia 
Entidade Clínica Área Clínica Glicémia 

(mg/dL) 

Emmy M 0,4 Pit Bull Terrier Laboratorial Fractura de 
Úmero 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

124,0 

Pintas M 0,5 Dálmata Laboratorial Fractura de 
Tíbia 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

107,0 

Putchy M 0,6 Mista/Indeterminada Laboratorial Orquidectomia Cirurgia de 
Tecidos moles 

92,9 

Bolinhas M 0,7 Yorkshire Terrier Laboratorial Fractura de 
Fémur 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

113,0 

Brocas M 0,75 Caniche Laboratorial Fractura 
Rádio/Ulna 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

91,7 

Pachá M 0,75 Mista/Indeterminada Laboratorial Fractura de 
Tíbia 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

75,0 

Guga M 0,8 Mista/Indeterminada Laboratorial Fractura de 
Fémur 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

123,0 

Tiggy M 1 Shar Pei Laboratorial Entrópion Oftalmologia 94,7 

Duque M 3 Braque Alemão Laboratorial Luxação Tibio-
Társica 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

129,0 

Zeca M 3 Mista/Indeterminada Laboratorial Epúlide Oncologia 115,0 

Amigo M 4 Welsh Corgi 
Pembroke 

Laboratorial Fecaloma 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

108,0 

Castanho M 4 Mista/Indeterminada Laboratorial Fractura de 
Fémur 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

98,8 

Fabril M 4 Leão da Rodésia Laboratorial Leishmaniose Doenças 
Infecciosas 

45,6 

Joli M 4 Mista/Indeterminada Laboratorial Leishmaniose Doenças 
Infecciosas 95,0 

Kim M 4 Mista/Indeterminada Laboratorial IND IND 197,0 

Júnior M 5 Cocker Spaniel Laboratorial Luxação de 
Fémur 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

65,0 

Neptuno M 7 Cão de Água 
Português 

Laboratorial Luxação Cárpica 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

32,0 

Bully M 9 Buldog Francês Glucómetro Tumor de 
Cérebro 

Oncologia 113,0 

Putchy M 10 Mista/Indeterminada Laboratorial 
Ruptura do 
Ligamento 

Cruzado Cranial 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

110,0 

C
A

N
ÍD

E
O

 

Scoot M 10 Labrador Retrivier Laboratorial Torção Gástrica 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

47,0 

Nota: “IND” significa que não foi possível determinar o parâmetro avaliado 
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Tabela 38 (continuação) – Base de dados para a população não-diabética (controlo). 

Nome Sexo Idade 
(Anos) Raça 

Método de 
Avaliação da 

Glicémia 
Entidade Clínica Área Clínica Glicémia 

(mg/dL) 

Boris M 11 Husky Siberiano Laboratorial 
Adenoma das 

Glândulas 
Hepatóides 

Oncologia 111,0 

Pelé M 11 Mista/Indeterminada Laboratorial Gastrite 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

63,5 

Putchy M 11 Mista/Indeterminada Laboratorial Melanoma Oncologia 85,0 

Maroto M 12 Cocker Spaniel Laboratorial Melanoma Oncologia 107,0 

Cocas M 13 Mista/Indeterminada Laboratorial Adenoma da 
Cauda 

Oncologia 102,0 

Wolf M 14 Husky Siberiano Laboratorial Tumor de Baço 
e Bexiga Oncologia 153,0 

Putchy M 15 Caniche Laboratorial Hérnia Discal Neurologia 99,8 

Neco M IND Pastor Alemão Laboratorial Leishmaniose Doenças 
Infecciosas 41,7 

Putchy M IND Mista/Indeterminada Laboratorial Melanoma 
Amelocítico 

Oncologia 125,0 

Rafa M IND Mista/Indeterminada Laboratorial Edema 
Pulmonar 

Pneumologia 64,1 

Maria F 0,5 Mista/Indeterminada Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

143,0 

Iris F 0,6 Pastor Alemão Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

92,1 

Pitty F 0,6 Mista/Indeterminada Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

10,0 

Becky F 0,75 Caniche Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

93,8 

Lady F 1 Mista/Indeterminada Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 76,4 

Pipa F 2 Pit Bull Terrier Laboratorial Fractura de 
Tíbia 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

134,0 

Mafalda F 3 Cocker Spaniel Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

86,7 

Maria F 3 Cão de Fila 
Brasileiro Laboratorial Prolapso 

Vaginal Teriogenologia 102,0 

Meggy F 4 Cocker Spaniel Laboratorial 
Prolapso da 
Glândula de 

Harden 
Oftalmologia 106,0 

Natasha F 4 São Bernardo Laboratorial Peritonite 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

78,0 

Fofinha F 5 Mista/Indeterminada Laboratorial IND IND 118,0 

Jady F 5 Pequinois Laboratorial Hérnia Discal Neurologia 74,0 

Nina F 5 Mista/Indeterminada Laboratorial Hérnia Discal Neurologia 10,0 

Biju F 6 Spitz Alemão Anão Laboratorial Doença 
Periodontal 

Estomatologia e 
Odontologia 

131,0 

Lassie F 6 Caniche Laboratorial Fractura de 
Tíbia 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

137,0 

Boneca F 7 Mista/Indeterminada Laboratorial Linfoma Oncologia 122,0 

Boneca F 8 Mista/Indeterminada Glucómetro Insuficiência 
Hepática 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

122,0 

Boneca F 8 Mista/Indeterminada Laboratorial Insuficiência 
Hepática 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

164,0 

C
A

N
ÍD

E
O

 

Boneca F 8 Mista/Indeterminada Laboratorial Insuficiência 
Hepática 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

164,0 

Nota: “IND” significa que não foi possível determinar o parâmetro avaliado 
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Tabela 38 (continuação) – Base de dados para a população não-diabética (controlo). 

Nome Sexo Idade 
(Anos) Raça 

Método de 
Avaliação da 

Glicémia 
Entidade Clínica Área Clínica Glicémia 

(mg/dL) 

Ritinha F 9 Caniche Laboratorial Hérnia Discal Neurologia 90,9 
Felicia F 10 Caniche Laboratorial Epilepsia Neurologia 33,1 
Lady F 10 Mista/Indeterminada Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 84,5 

Susy F 10 Mista/Indeterminada Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 57,2 

Diana F 11 Caniche Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 124,0 

Diana F 11 Mista/Indeterminada Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 109,0 

Gina F 11 Mista/Indeterminada Laboratorial Hérnia Discal Neurologia 108,0 

Nussa F 11 Mista/Indeterminada Laboratorial 
Dermatite por 

Alergia a Picada 
de Pulga 

Dermatologia 102,0 

Dalila F 12 São Bernardo Laboratorial Dilatação 
Gástrica 

Gastroenterologia 
e Glândulas 

anexas ao tubo 
digestivo 

149,0 

Fofa F 12 Pequinois Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 108,0 

Rosquinha F 13 Mista/Indeterminada Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 107,0 

Fofinha F IND Caniche Glucómetro Piodermatite Dermatologia 34,0 

Lupi M 1 Europeu Comum Laboratorial Síndrome 
Urológico Felino 

Urologia 90,6 

Romeu M 7 Europeu Comum Laboratorial Leucemia Felina 
(FelV) 

Doenças 
Infecciosas 

95,9 

Tareco M 7 Europeu Comum Laboratorial Síndrome 
Urológico Felino Urologia 124,0 

Kiko M 11 Europeu Comum Laboratorial IND IND 111,0 

Jonhy M 12 Siamês Laboratorial Insuficiência 
Renal Crónica Urologia 127,0 

Caranguejo M IND Europeu Comum Laboratorial Estomatite 
Linfoplasmocitária 

Estomatologia e 
Odontologia 

130,0 

Tobias M IND Europeu Comum Laboratorial Epilepsia Neurologia 86,8 

Lady F 0,3 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

126,0 

Lady F 0,3 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 126,0 

Lua F 0,3 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

119,0 

Melga F 0,4 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 84,0 

Fiona F 0,75 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

86,7 

Pastilha F 1 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 79,8 

Tita F 3 Europeu Comum Laboratorial OVH Cirurgia de 
Tecidos moles 

106,0 

Pom F 7 Europeu Comum Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 74,1 

Pom F 7 Europeu Comum Laboratorial Insuficiência 
Renal Crónica 

Urologia 62,5 

Lili F 8 Europeu Comum Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 48,3 

Julieta F 11 Europeu Comum Laboratorial Tumor de Mama Oncologia 73,0 

Matilde F 11 Siamês Laboratorial Insuficiência 
Renal Crónica 

Urologia 113,0 

Fofinha F 12 Europeu Comum Laboratorial Insuficiência 
Renal Crónica Urologia 26,0 

Weiss F 12 Europeu Comum Laboratorial Insuficiência 
Renal Crónica 

Urologia 88,1 

Blackie F 14 Europeu Comum Laboratorial Displasia de Anca 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelética 

102,0 

Pantufa F 19 Europeu Comum Laboratorial Doença 
Periodontal 

Estomatologia e 
Odontologia 124,0 

C
A

N
ÍD

E
O

 

Preta F IND Europeu Comum Laboratorial Piómetra Teriogenologia 104,0 

Nota: “IND” significa que não foi possível determinar o parâmetro avaliado 
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Tabela 39 – Frequência relativa dos indivíduos não-diabéticos nas entidades clínicas 

diagnosticadas. 

Frequência 
Relativa (%) Frequência Relativa (%) 

ÁREA CLÍNICA 
Total/Área 

Clínica 

ENTIDADE CLÍNICA 
Canídeo Felídeo Total/Entidade 

Clínica 
Tumor de Mama 66,7 33,3 10,3 

Melanoma Amelocítico 100,0 0,0 2,3 

Tumor de Baço e Bexiga 100,0 0,0 1,1 

Tumor de Cérebro 100,0 0,0 1,1 

Adenoma da Cauda 100,0 0,0 1,1 
Adenoma das Glândulas 

Hepatóides 
100,0 0,0 1,1 

Linfoma 100,0 0,0 1,1 

Epúlide 100,0 0,0 1,1 

Oncologia 20,7 

Melanoma 100,0 0,0 1,1 

Fractura de Tíbia 100,0 0,0 4,6 

Fractura de Fémur 100,0 0,0 3,4 

Fractura de Rádio/Ulna 100,0 0,0 1,1 

Fractura de Úmero 100,0 0,0 1,1 

Luxação Cárpica 100,0 0,0 1,1 

Luxação de Fémur 100,0 0,0 1,1 

Luxação Tibio-Társica 100,0 0,0 1,1 
Ruptura do Ligamento 

Cruzado Cranial 
100,0 0,0 1,1 

Ortopedia e 
Traumatologia/ 

Sistema Músculo-
Esquelético 

17,2 

Displasia de Anca 50,0 50,0 2,3 

Orquidectomia 100,0 0,0 1,1 Cirurgia de Tecidos 
moles 

16,1 
OVH 46,2 53,8 14,9 

Peritonite 100,0 0,0 2,3 

Gastrite 100,0 0,0 1,1 

Dilatação Gástrica 100,0 0,0 1,1 

Torção Gástrica 100,0 0,0 1,1 

Fecaloma 100,0 0,0 1,1 

Insuficiência Hepática 100,0 0,0 2,3 

Gastroenterologia e 
Glândulas anexas ao 

tubo digestivo 
10,3 

Pancreatite 100,0 0,0 1,1 

Insuficiência Renal Crónica 0,0 100,0 5,7 
Urologia 8,0 

Síndrome Urológico Felino 0,0 100,0 2,3 

Hérnia Discal 100,0 0,0 5,7 
Neurologia 8,0 

Epilepsia 50,0 50,0 2,3 

Leucemia Felina (FelV) 0,0 100,0 1,1 
Doenças Infecciosas 4,6 

Leishmaniose 100,0 0,0 3,4 

Doença Periodontal 50,0 50,0 2,3 Estomatologia e 
Odontologia 

3,4 Estomatite 
Linfoplasmocitária 0,0 100,0 1,1 

Piodermatite 100,0 0,0 1,1 
Dermatologia 2,3 Dermatite por Alergia a 

Picada de Pulga 
100,0 0,0 1,1 

Prolapso da Glândula de 
Harden 

100,0 0,0 1,1 
Oftalmologia 2,3 

Entrópion 100,0 0,0 1,1 

Piómetra 0,0 100,0 1,1 
Teriogenologia 2,3 

Prolapso Vaginal 100,0 0,0 1,1 

Pneumologia 1,1 Edema Pulmonar 100,0 0,0 1,1 

IND* 3,4 IND* 66,7 33,3 3,4 

*Não foi possível emitir um diagnóstico definitivo 
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Tabela 40 – Base de dados para a população diabética canina. 

Nome Sexo Idade 
(Anos) Raça 

Método de 
Avaliação da 

Glicémia 

Glicémia 
(mg/dL) 

Glucómetro 98,0 

Glucómetro 109,0 

Glucómetro 110,0 

Glucómetro 130,0 

Glucómetro 190,0 

Glucómetro 197,0 

Laboratorial 251,0 

Laboratorial 335,0 

Ito M 10 Mista/indeterminada 

Glucómetro 347,0 

Glucómetro 162,0 

Glucómetro 135,0 Preta F 9 Mista/indeterminada 

Glucómetro 162,0 

Glucómetro 45,0 

Glucómetro 157,0 

Glucómetro 453,0 

Laboratorial 521,0 

Laboratorial 598,0 

Fofinha F 10 Caniche 

Glucómetro 600,0 

Glucómetro 183,0 
Nina F 10 Mista/indeterminada 

Laboratorial 436,0 

Glucómetro 61,0 

Glucómetro 67,0 

Glucómetro 310,0 

Laboratorial 452,0 

Glucómetro 473,0 

Laboratorial 523,0 

Glucómetro 596,0 

Laboratorial 600,0 

Pitucha F 11 Mista/indeterminada 

Laboratorial 79.4 
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Tabela 41 – Base de dados para a população diabética felina. 

Nome Sexo Idade 
(Anos) Raça 

Método de 
Avaliação da 

Glicémia 

Glicémia 
(mg/dL) 

Glucómetro 300,0 

Laboratorial 339,0 

Glucómetro 382,0 

Glucómetro 402,0 

Laboratorial 406,0 

Glucómetro 470,0 

Glucómetro 552,0 

Glucómetro 573,0 

Glucómetro 576,0 

Glucómetro 593,0 

Nicky M 7 Europeu Comum 

Glucómetro 600,0 

Glucómetro 423,0 
Menino M 7 Europeu Comum 

Glucómetro 497,0 

Glucómetro 371,0 

Glucómetro 512,0 Shakespeare M 7 Europeu Comum 

Glucómetro 534,0 

Laboratorial  434,0 

Glucómetro 479,0 

Glucómetro 515,0 
Boneco M 8 Europeu Comum 

Glucómetro 536,0 

Glucómetro 434,0 

Glucómetro 564,0 

Glucómetro 571,0 

Laboratorial 317,0 

Kiko M 9 Europeu Comum 

Laboratorial 411,0 

 


