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Abstract 

 
The Relevance of Diagnosis and Treatment in the Canine Insulinoma: 
Retrospective Study of 2 clinical cases. 
 

 

Canine insulinomas are tumours that arise from the β-cells of the pancreatic islets and that 

secrete excessive amounts of insulin. They are considered to be uncommon in the dog and 

rare in the cat.  

In dogs 95% of insulinomas are considered to be aggressive malignant tumours. While they 

may appear relatively benign on histopathology, that fact does not correlate well with their 

frequent metastatic rate. Metastasis in the liver, local lymph nodes and omentum are 

common and they are found in approximately 50% of dogs at the time of diagnosis. 

Dogs with insulinoma present clinical signs related to hyperinsulinism and episodes of 

hypoglycaemia. These clinical signs result from neuroglicopenia and increased adrenergic 

tonus induced by hypoglycaemia. They may be related with fasting, exercise and feeding. As 

the secretion of insulin is usually episodic, the clinical signs are also intermittent. 

This study summarizes the diagnostic and therapeutic particularities in canine insulinoma.  

The confirmation of an insulin-secreting β-cell tumour requires identification of 

hypoglycaemia, followed by information of innappropriate insulin secretion and identification 

of a pancreatic mass by ultrasonography or exploratory celiotomy.  

Exploratory celiotomy appears to be the best diagnostic, therapeutic, and prognostic tool for 

insulin secreting tumours in dogs. Surgery offers a chance to “cure” dogs with a resectable 

mass. With nonresectable tumours or those with obvious metastases, the removal of 

abnormal tissue results in reduction in clinical signs and improved response to medical 

therapy.  

Medical management for chronic hypoglycaemia should be initiated when an exploratory 

celiotomy is not performed or when metastatic or inoperable neoplasia results in recurrence 

of clinical sings. This treatment involves nonspecific antihormonal therapy that promoves an 

increase in blood glucose concentration, like dietary management, glucocorticoids, diazoxide 

and octreotide. 

 
 
 
 
Keywords: Insulinoma, beta-cell neoplasia, hypoglycaemia, hyperinsulinism, insulin. 
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Resumo 

 
A Importância do Diagnóstico e do Tratamento no Insulinoma Canino: Estudo 
retrospectivo de 2 casos clínicos. 
 

O insulinoma canino é um tumor das células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas 

endócrino, as quais secretam quantidades excessivas de insulina. Esta neoplasia é pouco 

frequente no cão e muito rara no gato. 

Nos cães, cerca de 95% dos insulinomas são tumores de elevada malignidade. Embora 

pareçam relativamente benignos ao exame histopatológico, estes dados não se 

correlacionam com a sua taxa de metastização frequente. Em cerca de 50% dos animais, 

são encontradas metástases no fígado, linfonodos locais e omento, no momento do 

diagnóstico. 

Os cães com insulinoma apresentam frequentemente sinais clínicos secundários a um 

hiperinsulinismo e de consequentes episódios de hipoglicémia. Estas manifestações clínicas 

resultam de uma neuroglicopénia e de um aumento do tónus adrenérgico induzidas pela 

hipoglicémia, e podem estar relacionadas com o jejum, o exercício e a alimentação. Uma 

vez que a secreção de insulina é episódica, o mesmo se pode verificar com os sinais 

clínicos apresentados. 

Este estudo aborda as particularidades do diagnóstico e do tratamento, e a sua importância 

no insulinoma canino. A confirmação de um tumor das células β requer a identificação da 

hipoglicémia, seguida da documentação de uma secreção de insulina inapropriada e da 

identificação de uma massa pancreática por ecografia abdominal ou laparotomia 

exploratória. 

A laparotomia exploratória é considerada como o melhor método de diagnóstico, de 

tratamento e de prognóstico, em cães com insulinoma. A cirurgia permite a cura em animais 

com massas que permitem a sua exérese. No caso de massas não extraídas cirurgicamente 

ou na presença de metástases, a remoção da maior quantidade de tecido anormal possível 

resulta, frequentemente, na redução dos sinais clínicos e numa melhor resposta à 

terapêutica médica.  

O tratamento médico para a hipoglicémia crónica deve ser iniciado quando a laparotomia 

exploratória não é realizada ou quando se verifica recorrência dos sinais clínicos 

consequentemente a desenvolvimento metastático. Este tratamento consiste numa 

terapêutica anti-hormonal que promove um aumento da glicémia, tal como, maneio dietético, 

glucocorticóides, diazóxido e octrótido. 

 
Palavras-chave: Insulinoma, neoplasia das células β, hipoglicémia, hiperinsulinémia, 

insulina. 
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IRC: Insuficiencia Renal Cronica 
ITU: infeccao do Tracto Urinario 
IV: via endovenosa 
K+: Potássio 
kDa: kilodalton 
Kg: quilograma 
µg: micrograma 
µg/ml: micrograma por mililitro 
µm: micrómetro 
µmol/L: micromole por litro 
µUI/mg: micro unidades internacionais por miligrama 
µUI/ml: micro unidades internacionais por mililitro 
mg/dl: miligrama por decilitro 
mg/kg: miligrama por quilograma 
ml/kg: mililitro por quilograma 
mmol/L: milimole por litro 
Na+: Sódio 
ng/kg: nanograma por quilograma 
OVH: Ovariohisterectomia 
pmol/L: picomole por litro 
PO: via de administração per os 
SIAMU: Soins Intensif Anesthesie et Medecine d’Urgence 
SNC: Sistema Nervoso Central 
TSH: Tirotrofina (Thyroid Stimulating Hormone) 
UI/L: Unidades Internacionais por litro 
UTL: Universidade Tecnica de Lisboa 
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Descrição das Actividades praticadas durante o estágio curricular 
 

O estágio curricular foi realizado na área de Medicina e de Cirurgia de Animais de 

Companhia e teve a duração de sete meses, quatro dos quais na École Nationale 

Vétérinaire de Lyon (ENVL) e os restantes três meses no Hospital Escolar da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa (FMV-UTL), num total de 1223 

horas. 

O estágio na ENVL foi realizado, ao abrigo do programa ERASMUS, num período 

compreendido entre os dias 1 de Outubro de 2007 e 31 de Janeiro de 2008, o que perfez um 

total de 607 horas. Por sua vez, no Hospital Escolar da FMV-UTL, o estágio foi desenvolvido 

entre os dias 11 de Fevereiro de 2008 e 30 de Abril de 2008, num total de 616 horas. 

Durante todo este período de sete meses foram acompanhados 748 casos, 341 na ENVL e 

407 no Hospital Escolar da FMV-UTL (Figura 1). 

 

Figura 1 – Relação entre o número de horas realizado e o número de casos clínicos 
acompanhados durante o estágio curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades praticadas na École Nationale Vétérinaire de Lyon 

Nesta Escola Veterinária, o estágio curricular consistiu numa integração na prática clínica 

realizada no Centro Hospitalar da instituição. 

A estudante, na qualidade de estagiária, integrou diversos serviços em rotações mensais, 

nomeadamente Medicina, Cirurgia, Imagiologia, SIAMU (Soins Intensifs Anesthésiologie et 

Médecine d’Urgence) e Reprodução (Figura 2). 

Estas unidades clínicas proporcionam consultas gerais e de referência por marcação prévia, 

com excepção do serviço de urgência, e contam com o apoio complementar de outros 

serviços, tais como laboratórios de análises e um centro de realização de Tomografias 

Axiais Computorizadas. Por sua vez, as consultas são realizadas durante a manhã, das 8 

horas às 14 horas, todos os dias, com excepção do fim-de-semana. 
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Figura 2 – Relação entre a duração das rotações nos diversos serviços na ENVL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A pré-consulta é efectuada por um aluno do 3A, o qual pertence ao penúltimo ano curricular. 

O aluno fica então responsável pela realização de uma história pregressa rigorosa, bem 

como de um exame físico cuidado, sob a supervisão de um T1Pro (aluno do último ano 

curricular, correspondente a estagiário) e de um interno (recém graduado e em ano de 

aprofundamento clínico). Os casos são posteriormente apresentados aos Assistentes, 

Clínicos Gerais, Residentes ou Professores, com os quais são discutidos na presença dos 

proprietários e dos restantes alunos pertencentes ao mesmo grupo. Todo o seguimento da 

consulta é da responsabilidade do aluno 3A, em concordância com o definido, em conjunto, 

com o Clínico / Residente/ Professor responsável. 

Um estudante, enquanto estagiário na ENVL, tem como principais funções realizar pré-

consultas, discutir os casos com os outros estudantes, os T1Pro e os Assistentes e 

apresentar aqueles ao responsável clínico bem como participar em todos os exames 

complementares de diagnóstico e na terapêutica acordados. Pode igualmente auxiliar os 

estudantes 3A na sua realização. Participa nas cirurgias bem como em todo o procedimento 

pré e pós-cirúrgico. É ainda da competência do estagiário redigir relatórios das consultas 

efectuadas assim como da evolução clínica dos animais hospitalizados, sob a sua 

responsabilidade, e ainda participar em rondas clínicas diárias de apresentação de 

situações clínicas.  

 

1.1 Rotação de Medicina Interna 

A rotação de Medicina Interna teve a duração de 4 semanas, o que integrou um total de 130 

horas com cerca de 103 casos acompanhados. Este período foi dividido em 2 semanas de 

Medicina Especializada e outras 2 semanas em Medicina Geral. 
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No serviço de Medicina Especializada, a estudante acompanhou diversas consultas 

especializadas, num total de 54 casos, o que permitiu abordar diversas doenças relevantes 

e de diferentes áreas (Anexo 1, Tabela 1-9). As rotações entre as diversas especialidades 

foram diárias, assistindo a aluna a consultas de Oncologia, Cardiologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, Nutrição, Pneumologia, Gastroenterologia, Hematologia, Neurologia, 

Oftalmologia e Comportamento animal, com especial interesse para Endocrinologia, dado o 

tema da dissertação (Anexo 1, Tabela 11 e Figura 1). 

No serviço de Medicina Geral (Anexo 1, Tabela 11), a estagiária acompanhou 36 consultas 

não referenciadas para qualquer especialidade, bem como a realização de 13 testes de 

função auditiva (Anexo 1, Tabela 10).  

Aquando do final das consultas, e durante a tarde, a aluna participou nos exames 

complementares de diagnóstico realizados, quer aos animais provenientes das consultas 

quer aos animais internados no Hospital de Medicina. Ainda acompanhou e auxiliou na 

monitorização e tratamento dos animais hospitalizados e compareceu nas rondas diárias de 

discussão destes mesmos casos. 

 

1.2. Rotação de Cirurgia 

A rotação de cirurgia consistiu em 2 semanas de consultas especializadas de cirurgia e 3 

semanas de bloco operatório. 

A estudante assistiu a 56 consultas de cirurgia, nas quais participou na realização da pré-

consulta e na elaboração de exames complementares pré-cirúrgicos, bem como na escolha 

da abordagem cirúrgica mais apropriada (Anexo 1, Tabela 12). Acompanhou igualmente 

consultas de avaliação pós-cirúrgica, nas quais auxiliou na remoção de suturas ou na 

mudança de pensos. Após as consultas, a aluna integrou todos os procedimentos realizados 

aos animais do Hospital de Cirurgia, incluindo a sua monitorização e o tratamento a 

administrar. 

Nas últimas 3 semanas, a estudante esteve presente em 32 cirurgias de tecidos moles e de 

ortopedia, nas quais participou na indução e monitorização anestésica, acompanhou o 

procedimento cirúrgico como observadora, ajudante ou circulante e ficou responsável pelo 

pós-cirúrgico do animal (Anexo 1, Tabela 13). 

 

1.3. Rotação de Imagiologia 

Ao longo da rotação de imagiologia, a qual teve a duração de 1 semana, a estagiária 

participou activamente no posicionamento e na realização de radiografia digital e ainda na 

sua interpretação. Do mesmo modo, assistiu à execução de exames ecográficos. 

Acompanhou as rondas diárias de discussão e de interpretação radiográfica e ecográfica de 

casos realizados nos dias anteriores. Nesta rotação foram acompanhados 48 casos (Anexo 

1, Tabela 14). 



Ana Mafalda Lage Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária, FMV-UTL 

 xiv 

1.4. Soins Intensifs Anesthésiologie et Medecine d’Urgence 

O SIAMU consiste numa unidade clínica especializada na recepção e no tratamento de 

urgências e na prestação de cuidados intensivos aos animais hospitalizados. Este serviço 

funciona 24 horas por dia. 

O estágio, aqui efectuado, teve a duração de quatro semanas, num total de 237 horas. 

Incluiu diversos horários (das 8 horas às 16 horas; das 12 horas às 20 horas; das 20 horas 

às 8 horas), nomeadamente a realização de uma rotação semanal nocturna e a 

permanência durante os fins-de-semana.  

Durante este período, a estudante participou na triagem de urgências veterinárias, na 

realização da consulta de emergência, em procedimentos técnicos de reanimação médica e 

de reanimação cirúrgica. Prestou ainda os cuidados intensivos necessários aos animais a 

seu cargo, bem como ficou responsável pela realização dos exames clínicos e pela 

administração do tratamento. Foi ainda função da aluna instituir cuidados especiais aos 

animais em causa, como colocação de sondas nasais, oxigenoterapia, maneio de dor e 

outros gestos técnicos de primeira abordagem de urgência. Também era necessário redigir 

relatórios diários relativamente à evolução dos animais a seu cargo e, posteriormente, 

discuti-los nas diversas rondas diárias. 

Durante este período a estudante acompanhou 77 casos (Anexo 1, Tabela 15). 

 

1.5. Rotação de Reprodução 

A rotação de reprodução compreendeu 2 semanas de prática clínica, nas quais a aluna 

estagiária estava encarregada de receber os animais com marcação de ovariectomia, de 

castração ou de mastectomia, realizar a consulta pré-cirúrgica e encaminhar os mesmos 

para o bloco cirúrgico. As cirurgias de conveniência, como ovariectomias e castrações de 

gatos, eram inteiramente da responsabilidade da aluna, a qual se encarregava da indução e 

monitorização anestésica bem como do procedimento cirúrgico, sob a supervisão de um 

interno. Por sua vez, as castrações de cão, as ovariectomias de cadela e as mastectomias 

eram efectuadas pelos internos e residentes, nas quais a estudante podia igualmente 

participar como ajudante. Nesta rotação, a aluna acompanhou 25 casos (Anexo 1, Tabela 

16). 

 

 

 

2. Actividades praticadas no Hospital Escolar da FMV-UTL 

Nos últimos três meses de estágio curricular, no Hospital Escolar da FMV-UTL, a aluna 

estagiária integrou diversas rotações de Medicina Interna, Cirurgia e Imagiologia, num 

mínimo de 8 horas de duração, e ficou responsável pelo Internamento de Medicina e 
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Cirurgia, por períodos de 24 horas (Figura 3). Participou, ainda, em reuniões semanais de 

estagiários, durante as quais foram abordados diversos temas da prática clínica. 

O Hospital Escolar entra em funcionamento às 9 horas e recebe consultas externas até às 

20 horas, de segunda a sexta-feira. Durante os fins-de-semana e feriados encontra-se 

fechado ao público, pelo que mantém apenas as actividades do Internamento, que são 

executadas pelo estagiário de serviço. 

 

 

Figura 3 – Relação entre a duração das rotações nos diversos serviços no Hospital 
Escolar da FMV-UTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Serviço de Medicina Interna 

No serviço de Medicina Interna, a aluna estagiária participou nas diversas consultas, num 

total de 264 horas e de 282 casos acompanhados (Anexo 1, Tabela 17). 

Realizou pré-consultas e acompanhou de forma activa a escolha do plano de diagnóstico e 

da abordagem terapêutica a seguir. Ficou responsável pelo encaminhamento dos diversos 

exames complementares de diagnóstico, participou na realização de radiografias, 

ecografias, análises sanguíneas e outros exames, e na discussão de hipóteses de 

diagnóstico e terapêuticas com o clínico responsável. 

 

2.2. Serviço de Cirurgia 

A rotação de cirurgia consistiu numa semana de bloco, na qual a estudante acompanhou os 

diversos animais deste o momento de admissão no hospital até ao internamento pós-

cirúrgico, num total de 10 casos seguidos (Anexo 1, Tabela 18). 
Era da competência da aluna estagiária auxiliar na indução anestésica, sendo responsável 

pela monitorização da anestesia ao longo da cirurgia. Foi-lhe permitido igualmente assistir 
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na qualidade de observadora e de circulante bem como participar activamente como 

ajudante de cirurgia. O encaminhamento para o internamento associado a uma 

monitorização da recuperação do animal representava também uma das funções da 

estudante. 

 

2.3. Serviço de Imagiologia 

Ao longo da rotação de imagiologia, com uma semana de duração, a aluna estagiária pôde 

contactar de perto com a técnica radiográfica, auxiliando no posicionamento do animal, na 

realização do próprio exame radiográfico bem como na sua revelação automática. Participou 

igualmente na interpretação radiográfica com os clínicos responsáveis por esta unidade. 

Neste serviço, a estudante acompanhou um total de 115 casos (Anexo 1, Tabela 19). 

 

2.4. Internamento de Medicina e Cirurgia 

A estudante ficou ainda responsável pela realização de turnos de 24 horas de duração no 

internamento do Hospital Escolar, durante as noites semanais, feriados e fins-de-semana, 

num total de 12 rotações, sob a supervisão de um clínico responsável pelo internamento. 

Durante este período era da sua competência acompanhar os animais provenientes de 

cirurgia, promover os cuidados alimentares e os cuidados de bem estar a todos os animais 

internados, monitorizar a evolução clínica dos pacientes, realizar os diversos tratamentos 

estipulados e prestar os cuidados intensivos necessários, auxiliar na execução de exames 

complementares de diagnóstico, bem como receber animais provenientes das consultas de 

Medicina Interna e participar nas respectivas altas.  
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Introdução 

 
Os Insulinomas correspondem a tumores das células β dos ilhéus de Langerhans, do 

pâncreas endócrino, e que têm baixa incidência, quer no cão quer no gato. São 

responsáveis por uma secreção de quantidades excessivas de insulina, a qual leva à 

manifestação de sinais clínicos de hipoglicémia. Uma vez que a secreção de insulina é 

usualmente episódica, os sinais clínicos resultantes também se manifestam de forma 

intermitente. 

Estes tumores são, na sua grande maioria, malignos e tendem a metastizar. Deste modo, no 

momento do diagnóstico, é frequente encontrarem-se metástases em 50% dos cães, a nível 

dos linfonodos locais, fígado, mesentério e omento.  

Tendo em consideração que o número de casos descritos de insulinoma em gatos é 

bastante reduzido, o seu comportamento nesta espécie é, por consequência, pouco 

conhecido. 

Esta dissertação tem por objectivo caracterizar a epidemiologia desta doença, compreender 

a fisiopatologia deste processo neoplásico, analisar as consequências da desregulação da 

função endócrina do pâncreas e descrever os meios de diagnóstico e de tratamento 

disponíveis ao clínico. 

A primeira parte da monografia consiste numa revisão bibliográfica, na qual se abordam as 

características anatómicas, histológicas e fisiológicas do pâncreas endócrino, de modo a 

contribuir para uma melhor compreensão do normal funcionamento deste órgão. Aspectos 

como a produção, secreção e efeitos biológicos das hormonas pancreáticas serão 

igualmente referidos, com particular relevância para a insulina. É dada uma maior evidência 

ao insulinoma propriamente dito, abordando de forma mais detalhada a sua epidemiologia, a 

fisiopatologia deste tumor e as suas consequentes manifestações clínicas. Esta dissertação 

compreende ainda um estudo mais profundo dos diversos meios de diagnóstico disponíveis 

na prática clínica, bem como das variadas escolhas terapêuticas. 

A segunda parte desta dissertação consiste num estudo de casos clínicos abordados 

durante o estágio curricular da estudante. Pretende-se, deste modo, comparar os dados 

obtidos, os sinais manifestados, as diversas hipóteses de diagnóstico, as particularidades 

terapêuticas e avaliar igualmente o seu prognóstico. 
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Capítulo 1. 
Aspectos anatómicos, histológicos e fisiológicos do Pâncreas Endócrino 

 

1. Histogénese do Pâncreas Endócrino 
 
Ao longo do seu desenvolvimento embrionário, o tecido pancreático diferencia-se 

progressivamente em ácinos, a partir de uma rede de túbulos embrionários, finamente 

anastomosados, os quais originam unidades histológicas da porção pancreática exócrina 

(Poirier & Ribadeau Dumas, 1995).  

Numa fase posterior, verifica-se que algumas células perdem a sua ligação ao componente 

exócrino do pâncreas e originam diversas estruturas endócrinas, os ilhéus de Langerhans. 

Estes ilhéus apresentam uma origem embriológica comum ao pâncreas exócrino e ao 

epitélio ductal, derivando as células que os constituem da endoderme. Por sua vez, as 

estruturas celulares que constituem o ilhéu de Langerhans diferenciam-se em diversos tipos 

de células, responsáveis por uma secreção endócrina específica (McGeady, Quinn, 

Fitzpatrick & Ryan, 2006). 

De acordo com a teoria de Laguesse, os novos ilhéus de Langerhans podem, em certas 

condições fisiológicas e sobretudo experimentais, surgir a partir das células dos ácinos ou 

dos canais excretores (neogénese insular). O fenómeno inverso (retrogénese insular) é 

também possível, de modo que parece existir um balanço constante entre as partes 

exócrinas e endócrinas da glândula, com manutenção de uma proporção definida entre os 

dois constituintes (balanço ácino-insular) (Barone, 1984). Adicionalmente, certos autores 

admitem que num ácino que se transforma em ilhéu, são as células centro-acinosas que se 

desenvolvem, enquanto as células acinosas propriamente ditas cessam a sua função. 

Assim, a proporção de elementos endócrinos e exócrinos é realizada em função do regime 

alimentar, e pode-se, deste modo, obter, experimentalmente, uma neogénese em jejum e 

uma retrogénese aquando da re-alimentação (Corgier, 2002). 

 
 

2. Aspectos anatómicos do Pâncreas 
 

Nos carnívoros domésticos, o pâncreas corresponde a uma glândula volumosa, de textura 

lobular, à semelhança do observado nas glândulas salivares. Encontra-se anexado ao 

duodeno e situado na porção crânio-dorsal do abdómen (Barone, 1984).  

Com uma consistência firme e de coloração rosa pálida, o tamanho e o peso deste órgão 

variam de indivíduo para indivíduo, desde 13 a 108 g e 20 a 50 cm de comprimento, no cão 

(Barone, 1984). 
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2.1. Conformação do Pâncreas 

O pâncreas tem a forma de um V e é formado por dois lobos estreitos e longos, os quais se 

reúnem num ângulo agudo, caudalmente ao piloro (Figura 4). Está, classicamente, dividido 

em três partes: lobo direito, lobo esquerdo e corpo do pâncreas (Tual, 2003). 

O lobo direito estende-se do 9º espaço intercostal à 4ª vértebra lombar, caudo-dorsalmente 

à porção cranial do duodeno e caudalmente ao lobo caudado do fígado e do rim direito. 

Termina em geral a uma pequena distância deste último, na cauda do pâncreas. Este lobo 

apresenta-se circundado pelo mesoduodeno, até à sua curvatura caudal. É nesta região que 

partem os ductos excretores, os quais vão penetrar no duodeno (Collas & Dupre, 1993). 

Por sua vez, o lobo esquerdo encontra-se situado entre a face visceral do estômago e o 

cólon transverso e termina ao nível do pólo cranial do rim esquerdo. Contacta com o fígado, 

com a veia cava caudal, a aorta e a veia porta, prolongando-se pela cabeça do pâncreas e 

terminando na região do 2º processo transverso lombar (Sisson, Grossman & Getty, 1986). 

É ligeiramente mais curto que o lobo direito e encontra-se no folheto profundo do omento 

maior, ao nível da sua inserção na curvatura maior do estômago (Mai, 2000). 

Estes dois lobos juntam-se com um ângulo de 45º, para formar o corpo do pâncreas. Esta 

porção estende-se no sentido dorso-ventral, ao nível da flexura duodenal, contra a face 

posterior do fígado, caudalmente ao piloro e crânio-mediamente ao rim direito e ao processo 

caudado do lobo caudado do fígado. Situa-se ventralmente à veia porta (Mai, 2000). 

 

Figura 4 – Representação esquemática do pâncreas do cão e dos órgãos associados 

(adaptado de Evans, 1993a). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existem dois ductos pancreáticos. O menor abre-se no duodeno juntamente com o ducto 

colédoco, ou próximo a este. O ducto maior abre-se igualmente no intestino, 3 a 5 cm mais 

caudalmente (Mai, 2000). 
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2.2. Fixação do Pâncreas 

O pâncreas é considerado um dos órgãos com menor mobilidade. Está em contacto com o 

duodeno através dos seus ductos excretores e, por aderência directa, a esta porção 

intestinal ao nível do seu lobo direito. Os numerosos vasos e nervos que o penetram 

contribuem igualmente para o fixar, assim como o peritoneu, que o envolve em parte. No 

entanto, são sobretudo as aderências que estabelece com os outros órgãos vizinhos que 

interditam a sua mobilidade no interior da cavidade abdominal (Barone, 1984). 

Pode-se considerar que existe uma diferença relativamente à mobilidade das três partes 

constituintes deste órgão. Deste modo, o corpo do pâncreas representa a porção menos 

móvel, apresentando-se unido pela sua face dorsal aos órgãos da região lombar, por 

intermédio de uma lâmina fibrosa (Tual, 2003). 

 

2.3. Vascularização e inervação do Pâncreas 

A vascularização do pâncreas é proveniente da aorta (Figura 5). Os dois troncos arteriais do 

lobo direito consistem nas artérias pancreático-duodenal cranial e pancreático-duodenal 

caudal. Estas artérias anastomosam-se e irrigam igualmente o pâncreas e o duodeno. O 

lobo esquerdo é irrigado pelos ramos da artéria esplénica, a artéria celíaca e a artéria 

hepática comum. Por seu lado, o corpo do pâncreas recebe os ramos das artérias gastro-

duodenais (Collas & Dupre 1993). 

A veia pancreático-duodenal caminha dorsalmente ao duodeno descendente, no lobo direito 

do pâncreas, lançando-se cranialmente na veia gastro-duodenal, a qual é o último vaso 

aferente da veia porta. Por sua vez, a veia esplénica drena o lobo pancreático esquerdo 

(Mai, 2000). 

A drenagem linfática do pâncreas efectua-se através dos gânglios mesentéricos, duodenais, 

hepáticos e esplénicos (Collas & Dupre 1993). 

 

Figura 5 – Representação esquemática da vascularização arterial do pâncreas 

(adaptado de Evans, 1993b). 
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A inervação pancreática realiza-se de um modo relativamente simples. As fibras 

parassimpáticas provêm do nervo vago enquanto que as fibras simpáticas têm origem, na 

sua maioria, no plexo celíaco e em menor proporção no plexo mesentérico anterior, pela 

região posterior do lobo direito (Collas & Dupre 1993). 

 

3. Histologia do Pâncreas Endócrino 
 

O pâncreas possui uma dupla estrutura histológica que consiste na existência de dois tipos 

de elementos secretores bem diferenciados e, consequentemente, desempenha uma dupla 

função. Deste modo, a porção principal da glândula (pâncreas exócrino) produz uma 

secreção exócrina, o suco pancreático, a partir das células acinares. Este suco é libertado 

no duodeno pelos ductos excretores. Concomitantemente, vários grupos de células 

disseminados na porção exócrina, chamados ilhéus pancreáticos ou ilhéus de Langerhans 

(insulae pancreatis), produzem secreções endócrinas, nomeadamente hormonas como 

insulina e glucagina (pâncreas endócrino) (Frappier, 1998). 

Este órgão encontra-se revestido por uma fina cápsula de tecido conjuntivo laxo, da qual 

partem septos que separam o pâncreas em lóbulos. Os ácinos são circundados por uma 

lâmina basal, a qual se encontra sustentada por uma bainha de fibras reticulares (Junqueira 

& Carneiro, 2004). 

 

3.1. Ilhéus de Langerhans 

As células do pâncreas endócrino formam estruturas individualizadas dispersas no 

parênquima do pâncreas exócrino, as quais representam cerca de 5% da massa pancreática 

total, nos jovens, e cerca de 1 a 2%, no adulto. Estes ilhéus de Langerhans são constituídos 

por cerca de 90% de células endócrinas (Bach, 2000). Existe um maior número de ilhéus na 

cauda em relação aos existentes na cabeça do pâncreas e são, geralmente, encontradas no 

interior do lóbulo parenquimatoso. Contudo, alguns surgem no tecido conjuntivo interlobular 

enquanto outros são observados ligados aos ductos exócrinos (Sisson, Grossman & Getty, 

1986). 

O parênquima dos ilhéus é ricamente vascularizado e comporta diferentes tipos de células, 

com pouca afinidade para os corantes usuais, aparecendo nas preparações histológicas 

como pequenas zonas de coloração mais clara que o resto do parênquima pancreático 

(Barone, 1984). 

Estes ilhéus apresentam-se bem delimitados, adquirindo tamanhos e forma variável, desde 

esférica, alongada, oval a poligonal. O número de células que os constituem não é 

constante, podendo ser formados por grupos de 20 a 30 células (Hawkins, Summers, 

Kuhajda & Smith, 1987). 
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3.2. Estrutura celular do pâncreas endócrino 

A porção endócrina do pâncreas é composta por diversos tipos celulares que secretam 

numerosos factores neuro-hormonais, os quais intervêm notoriamente na regulação da 

glicémia (Stevens & Lowe, 1993). 

Estas células glandulares endócrinas apenas podem ser distinguidas por microscopia óptica 

utilizando colorações especiais como a fucsina-paraldeído, a hematoxilina floxina-crómica, 

as reacções metacromáticas e as impregnações argênticas. Estas células também são 

facilmente identificáveis por microscopia electrónica, tendo em conta o seu aspecto, 

tamanho e densidade dos grânulos de secreção. Existem quatro tipos celulares comuns a 

todas as espécies: células α (A), produtoras de glucagina; células β (B), produtoras de 

insulina; células δ (D), produtoras de somatostatina; e células F (PP), produtoras de 

polipéptido pancreático (Figura 6) (Poirier & Ribadeau Dumas, 1995). 

 

Figura 6 – Representação esquemática do ilhéu pancreático (adaptado de Greco & 

Stabenfeldt, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Células α 

As células do tipo α ou A estão dispersas pelo ilhéu, aparecendo classicamente à periferia, e 

constituem cerca de 20% da sua totalidade. São as maiores células do ilhéu, podendo o seu 

diâmetro apresentar valores compreendidos entre os 12 e os 15 µm. Caracterizam-se por 

possuírem um núcleo arredondado e uma massa citoplasmática que lhes proporciona uma 

forma ovalada. Os seus grânulos citoplasmáticos são acidófilos e coram de vermelho pela 

fucsina-paraldeído de Gomori. Estas células são responsáveis pela secreção de glucagina, 

uma hormona hiperglicemiante e com características glicogenolíticas (Sisson, Grossman & 

Getty, 1986). 

 

Célula α 
Célula β 
Célula δ 
Célula F 
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3.2.2. Células β 

As células β ou B caracterizam-se por apresentar um contorno poliangular, núcleo 

arredondado e limites citoplasmáticos pouco perceptíveis. Representam aproximadamente 

75% da totalidade celular dos ilhéus de Langerhans, localizando-se principalmente no 

centro. São mais pequenas que as células α, variando o seu diâmetro entre 6 a 12 µm. Ao 

nível do citoplasma, estas células são ricas em enzimas e possuem finas granulações, 

solúveis em álcool, que se coram de violeta pela fucsina-paraldeído ou de azul-escuro pela 

hematoxilina-floxina crómica. Os seus grânulos de secreção são fortemente basófilos e 

encerram mucoproteínas (Banks, 1993). 

Estas células secretam principalmente insulina, hormona cujo mecanismo de acção está 

relacionado com o aumento da actividade da enzima hexoquinase, facilitando a utilização da 

glucose pelos tecidos. O nível de glucose no sangue parece ser o factor primário que 

controla a actividade secretória das células β (Sisson, Grossman & Getty, 1986). 

Além da insulina, as células β do pâncreas endócrino secretam amilina ou o polipéptido 

amilóide insular (Islet Amyloid Polypeptide, IAPP) e um neurotransmissor inibidor não 

peptídico, o Ácido Gama – Aminobutírico (Gamma – Aminobutyric Acid, GABA) (Bach, 

2000).  

 

3.2.3. Células δ 

As células δ ou D têm sido descritas nos ilhéus de primatas e nos de cão. Nesta última 

espécie, constituem cerca de 5% da totalidade celular dos mesmos ilhéus e, segundo dados 

publicados, podem corresponder a células α velhas. As células δ são caracterizadas por 

conterem pequenos grânulos citoplasmáticos, raras mitocôndrias no citoplasma e um 

retículo endoplasmático pouco desenvolvido. São responsáveis pela secreção de 

somatostatina e, no período embrionário, estas células são igualmente capazes de secretar 

gastrina (Collas & Dupre, 1993). 

 

3.2.4. Células F 

As células F ou PP encontram-se preferencialmente no processo uncinado do pâncreas do 

cão, não constituindo mais do que 1 a 2% das células insulares. Possuem núcleo lobulado, 

grânulos de secreção em forma de “U” ou arredondados e são responsáveis pela secreção 

do polipéptido pancreático (Muranishi et al, 1999). 

As células α, δ e F organizam-se num manto descontínuo, de espessura compreendida 

entre uma a três camadas de células, em torno de um novelo de células β (Greco & 

Stabenfeldt, 1999). 

Diversas técnicas imunocitoquímicas revelam a presença de numerosos outros péptidos 

produzidos pelo pâncreas, como por exemplo o polipéptido inibitório gástrico (GIP), a 



Ana Mafalda Lage Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária, FMV-UTL 

 9 

colecistocinina (CKK), a secretina, a corticotrofina e a hormona libertadora de tirotrofina 

(TRH). Os papéis fisiológicos destes diferentes péptidos no seio do ilhéu são actualmente 

pouco conhecidos (Rijnberk, 1996). 

 

3.3. Vascularização e inervação do ilhéu de Langerhans 

Os ilhéus de Langerhans são fortemente vascularizados por uma rede complexa de 

capilares fenestrados. Estes capilares originam-se a partir de pequenas arteríolas presentes 

na periferia de cada ilhéu e, após irrigarem o seu interior, anastomosam-se com os capilares 

da porção exócrina do pâncreas. As secreções endócrinas são posteriormente 

encaminhadas para a veia porta (Bach, 2000). 
A inervação dos ilhéus está ainda pouco descrita (Sisson, Grossman & Getty, 1986). 

Contudo, sabe-se que esta mesma inervação é realizada pelo sistema nervoso autónomo, 

através das terminações simpáticas e parassimpáticas. A existência de gap junctions bem 

desenvolvidas entre células vizinhas permite a transmissão dos estímulos nervosos a todas 

as células do ilhéu de Langerhans. O sistema nervoso autónomo inerva, igualmente, os 

vasos sanguíneos influenciando deste modo a perfusão insular. Estas fibras nervosas estão 

ainda implicadas na regulação da secreção das hormonas pancreáticas, verificando-se que 

o tecido pancreático transplantado e separado de qualquer suprimento nervoso é capaz de 

continuar a produzir insulina. Está, então, descrito que a existência de uma estimulação 

parassimpática aumenta a secreção de insulina e de glucagina, sendo esta libertação inibida 

aquando da estimulação simpática (Stevens & Lowe, 1993). 

 
 

4. Hormonas pancreáticas – A insulina 
 
As hormonas pancreáticas, elaboradas e secretadas pelos ilhéus de Langerhans, são 

sintetizadas sob a forma de precursores polipeptídicos, os quais são posteriormente 

clivados. Estas hormonas ligam-se a receptores de membrana existentes na superfície das 

células, para deste modo exercerem as suas acções biológicas (Corgier, 2002). 

Os primeiros estudos que associaram o pâncreas com o metabolismo dos glúcidos foram 

realizados por Von Behring e Minkowski (1889). Com estes trabalhos, estes autores 

demonstraram que uma pancreatectomia total em cães resultava em sintomas semelhantes 

aos característicos da diabetes mellitus. Posteriormente, em 1922, Banting e Best 

demonstraram que, através da injecção de extractos pancreáticos, seria possível reduzir os 

sintomas da mesma diabetes mellitus, quer em cães quer em seres humanos. No entanto, 

apenas em 1960, Sanger desvendou a estrutura molecular da insulina (Greco & Stabenfeldt, 

1999). 
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A insulina é a hormona hipoglicemiante mais precocemente conhecida e desempenha um 

papel importante no metabolismo glucídico. Para melhor compreender a etiologia e 

patogenia dos problemas associados a um síndrome de hipoglicémia crónica, associado a 

uma hipersecreção de insulina por um tumor das células β dos ilhéus de Langerhans, é 

indispensável conhecer a natureza e as principais acções biológicas desta hormona.  

 

4.1. Estrutura molecular da insulina 

A insulina é um polipeptídeo de baixo peso molecular (6 kDa) constituída por 51 ácidos 

aminados repartidos em duas cadeias A e B, com 21 e 30 ácidos aminados 

respectivamente. Estas duas cadeias encontram-se ligadas entre elas por duas pontes 

dissulfureto (Médaille, 2001). Existe igualmente uma ponte dissulfureto interna na cadeia A 

(Meignat, 2004). 

Embora se verifique que a insulina actua na forma de monómero, este péptido também 

existe na forma de dímero e de hexâmero, sendo esta última complexada com duas 

moléculas de zinco (Greco & Stabenfeldt, 1999). 

Esta estrutura bicatenária, conservada no decurso da evolução, é comum a todas as 

espécies animais. No entanto, variações importantes, embora pequenas, na sequência de 

ácidos aminados constitutivos podem ser observadas em função da espécie. Como 

resultado, as actividades da insulina não são altamente específicas da espécie (Médaille, 

2001). 

Considerando as espécies domésticas, a insulina de felinos é semelhante à de bovinos, e a 

insulina canina à humana e suína, em termos de estrutura em aminoácidos. Com efeito, as 

sequências primárias de insulina humana e canina diferem apenas num ácido aminado, 

sendo estas cadeias que condicionam a especificidade antigénica da hormona, enquanto 

que as sequências de insulina canina diferem da felina em apenas três ácidos aminados da 

cadeia A (Tabela 1) (Hess, 2006). Compreende-se então que os anticorpos anti-insulina do 

Homem podem apresentar uma imunoreactividade cruzada com os anticorpos anti-insulina 

do cão (Meignat, 2004). 

 

Tabela 1 – Diferenças na estrutura da insulina humana, canina e felina (adaptado de 
Hess, 2006). 
 

Posição Homem Cão Gato 

A 8 Treonina Treonina Alanina 

A 10 Isoleucina Isoleucina Valina 

A 18 Asparagina Asparagina Histidina 

B 30 Treonina Alanina Alanina 
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4.2. Metabolismo da Insulina 
 

4.2.1. Biossíntese de insulina 

Tal como se verifica com outras hormonas peptídicas, a síntese de insulina começa com a 

formação de um precursor à superfície do retículo endoplasmático rugoso das células β, dos 

ilhéus de Langerhans, na forma de pré-pró-insulina. Este precursor é posteriormente clivado, 

é removido um pequeno fragmento peptídico composto por 24 ácidos aminados e forma-se 

a pró-insulina, mais curta (Figura 7) (Rogers & Luttgen, 1985). 

A pró-insulina apresenta forma espiralada e é constituída por 81 ácidos aminados e por 3 

pontes dissulfureto, as quais são formadas no aparelho de Golgi. Este precursor é 

posteriormente processado e armazenado em vesículas de secreção, as quais contêm tanto 

uma molécula de insulina como também uma molécula de péptido de ligação, o péptido C. 

Imediatamente antes da secreção, as duas cadeias A e B da futura insulina são ligadas por 

este péptido, sendo posteriormente clivado por endopeptidases, tais como a 

carboxipeptidase H (Meignat, 2004).  

 

Figura 7 – Estrutura da pró-insulina canina (adaptado de Rijnberk, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A insulina e o péptido C são a seguir libertados, de modo equimolar, por exocitose para o 

exterior da célula, sob a influência de diversos estímulos, principalmente do nível sanguíneo 

da glucose. Uma pequena porção de pró-insulina (que possui uma ligeira actividade 

insulínica) é igualmente secretada pelas células β (em média 3%) (Rijnberk, 1996). Assim, 

em certos casos de deficiência em enzimas de clivagem do péptido C, como em casos de 

carcinomas hipoglicemiantes dos ilhéus de Langerhans, a pró-insulina pode ser libertada em 

grande quantidade, em detrimento da insulina (até 80%) (Meignat, 2004). 

 

Cadeia A 

Péptido C 

Cadeia B 
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4.2.2. Secreção de insulina 

A secreção de insulina segue uma cinética bifásica em resposta a estimulação apropriada 

(Figura 8). A primeira fase consiste numa secreção intensa de insulina com rápido declínio 

(fase rápida ou cefálica), com obtenção de um pico de insulinémia em alguns minutos. Esta 

fase envolve exocitose da insulina pré-formada armazenada nos grânulos e, reflecte, como 

tal, a reserva “hormonal”. A primeira fase é de fundamental importância para o controlo dos 

níveis glicémicos pós-prandiais e representa, assim, um primeiro pool que aumenta 

rapidamente a concentração intersticial de insulina, independentemente da sua diluição no 

volume intersticial, da depuração pelo fígado e do transporte lento de insulina pelo endotélio. 

Atinge-se, assim, um estado de equilíbrio (Hess, 2006). 

Na persistência do estímulo glicémico, ocorre a segunda fase, a qual consiste num aumento 

mais gradual da secreção de insulina, com posterior declínio progressivo. Esta fase é menos 

intensa, mas mais prolongada do que a anterior, e tem como finalidade manter o equilíbrio 

anteriormente alcançado (Hess, 2006). A segunda fase (fase retardada, caso os níveis de 

glicémia se mantenham elevados) corresponde a uma estimulação do RNA mensageiro da 

pré-pró-insulina devido à transcrição do gene de insulina (Greco & Stabenfeldt, 1999). 

Liberta-se então, alternadamente, insulina recentemente sintetizada e insulina armazenada 

(Greco & Stabenfeldt, 1999). 

 

Figura 8 – Secreção bifásica de insulina (adaptado de Hess, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A secreção bifásica resulta, em parte, da presença de dois pools de grânulos de secreção. 

Um pool mais pequeno (<5%) está imediatamente disponível para ser libertado. Por sua vez, 

a maioria dos grânulos pertence a um pool de reserva (>95%), o qual é sujeito a diversas 

reacções, previamente à sua mobilização. O primeiro pool é, então, libertado na primeira 

fase de secreção de insulina, a qual termina aquando da depleção do mesmo (Hess, 2006). 
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No cão, uma administração oral de glucose resulta numa secreção bifásica de insulina, com 

o primeiro pico a ocorrer aos 2,5 minutos após a introdução da glucose, e o segundo pico a 

desenvolver-se 45 a 60 minutos mais tarde (Hess, 2006). 

Na ausência de estimulação exógena e de flutuação da glicémia existe uma fraca secreção 

de insulina (Nelson & Cox, 2000). 

 

4.2.3. Catabolismo da insulina 

Através da circulação portal, tanto a insulina como o péptido C chegam ao fígado, no qual 

mais de metade da insulina é retida, enquanto que o péptido C o atravessa completamente. 

A insulina circula livremente no sangue sob a forma monomérica, não ligada às proteínas 

plasmáticas e, em períodos de jejum, a sua concentração é geralmente inferior a 20 UI/L. 

Apesar de a sua semi-vida extravascular ser relativamente longa, a nível plasmático o tempo 

de semi-vida é de apenas alguns minutos (10 minutos). É rapidamente captada e catalisada 

pelas células, principalmente a nível do fígado e depois a nível do rim, na presença de 

peptidases plasmáticas (insulinases) (Meignat, 2004). 

Por sua vez, o péptido C encontra-se na circulação sanguínea em concentrações muito 

superiores. Este facto resulta não só da existência de uma retenção hepática de insulina 

bem como deste péptido C possuir um tempo de semi-vida cinco a seis vezes superior ao da 

insulina (30 minutos versus 3 a 5 minutos). Esta diferença tem implicações em termos de 

exploração funcional da actividade endócrina do pâncreas e, embora não tenha sido 

demonstrada uma bioactividade do péptido C, vários estudos revelam que a medição da sua 

concentração plasmática constitui um bom reflexo da secreção endógena de insulina. Deste 

modo pode fornecer melhores dados sobre a função das células β, quando comparada com 

a medição da concentração de insulina sérica (Rijnberk, 1996). 

O metabolismo da insulina é afectado principalmente pelo fígado e pelos rins, onde estão 

presentes enzimas que reduzem as ligações dissulfureto. As cadeias são, então, 

submetidas à actividade de proteases que as reduzem em diversos péptidos e aminoácidos 

(Greco & Stanbenfeldt, 1999). 

 

4.2.4. Controlo da secreção de insulina 

Múltiplos factores metabólicos, nervosos e hormonais influenciam a secreção de insulina. 

Alguns destes factores contribuem para o início da secreção de insulina, outros são 

potencializadores (aumentam a resposta secretória induzida por um factor iniciador) e outros 

inibidores. Além de factores fisiológicos, a secreção de insulina pode também estar sob a 

influência de agentes farmacológicos. No entanto, a influência de factores metabólicos é 

fundamental, tal como a glucose sanguínea, os ácidos aminados, os ácidos gordos livres, os 

corpos cetónicos e ainda diversas hormonas (Nelson & Cox, 2000). 
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4.2.4.1. Glucose sanguínea 

A glucose sanguínea é o factor insulino-secretor mais conhecido. As concentrações 

aumentadas de glucose no sangue iniciam a síntese e a libertação de insulina pelas células 

β dos ilhéus pancreáticos. A hiperglicémia estimula, então, a síntese de insulina a vários 

níveis da sua elaboração: no decurso da transcrição, da tradução mas também na pós-

tradução, uma vez que a actividade das proteases (endopeptidases PC-1 e 2) está 

aumentada na presença de glucose (Feldman & Nelson, 1996). Deste modo, quando a 

glicémia aumenta, a glucose é rapidamente transportada até à célula β, na qual é, 

imediatamente, convertida em glucose-6-fosfato, pela glucocinase. A glucose-6-fosfato é 

oxidada, aumentado a relação ATP/ADP, o que contribui para o encerramento dos canais de 

potássio (sensíveis ao ATP celular) existentes na membrana celular. Consequentemente, 

ocorre despolarização da membrana das células β, com abertura dos canais de cálcio e 

aumento da concentração de cálcio citoplasmático, o que leva à exocitose dos grânulos de 

insulina (Nelson & Cox, 2000). 

É importante salientar que este controlo da secreção de insulina é realizado por um 

mecanismo de feedback positivo, no qual as concentrações aumentadas de glucose 

resultam num aumento na concentração de insulina (Rijnberk, 1996). Desta forma, para 

valores de glicémia inferiores a 3-4 mmol/L (60-70 mg/dl) não se verifica qualquer secreção 

de insulina. Por sua vez, esta secreção é máxima quando os níveis de glucose sanguínea 

atingem valores superiores a 18 mmol/L (325 mg/dl) (Meignat, 2004). 

 

4.2.4.2. Ácidos aminados 

Os ácidos aminados são factores energéticos importantes, na medida em que são utilizados 

como substratos na gluconeogénese. Desta forma, podem ser convertidos em glucose 

quando a disponibilidade desta é reduzida (Greco & Stabenfeldt, 1999).  

Estes estimulam simultaneamente a secreção de insulina e de glucagina. A leucina e a lisina 

induzem directamente a sua secreção enquanto que a arginina apenas a potencializa (Bach, 

2000). Assim, a insulina aumenta o transporte dos ácidos aminados para os tecidos e a 

glucagina estimula a gluconeogénese, através da desaminação dos ácidos aminados, no 

fígado. Deste modo, garante-se que quantidades adequadas de glucose estarão disponíveis 

para contrabalançar os efeitos da secreção de insulina estimulada pelos mesmos (Greco & 

Stabenfeldt, 1999).  

4.2.4.3. Ácidos gordos livres e corpos cetónicos 

Os ácidos gordos livres e os corpos cetónicos funcionam igualmente como fontes 

energéticas, na ausência de glucose (Greco & Stabenfeldt, 1999).  
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Ambos são agentes potencializadores da secreção de insulina mas, uma vez que não têm a 

capacidade de encerrar os canais de potássio sensíveis ao ATP, não induzem a estimulação 

de insulina por si só (Bach, 2000). 

 

4.2.4.4. Hormonas 

A secreção de insulina é influenciada por diversas hormonas que actuam por intermédio de 

receptores específicos. 

Várias hormonas pancreáticas insulares actuam por via endócrina ou localmente, por via 

parácrina. Pequenos aumentos na secreção de insulina, em resultado de um aumento da 

glicémia, são responsáveis pela supressão da secreção de glucagina pelas células α. 

Contrariamente, a secreção de insulina é directamente estimulada por pequenas alterações 

na secreção de glucagina. Esta hormona tem, então, um papel importante na manutenção 

do equilíbrio energético, entre as refeições, quando não existe substrato para ser absorvido. 

Deste modo, contribui para o catabolismo do glicogénio armazenado e mantém a 

gluconeogénese e cetogénese. No entanto, a maioria dos factores estimuladores da 

secreção de insulina, promovem igualmente a secreção de somatostatina, pelas células δ 

dos ilhéus de Langerhans. Adicionalmente, a secreção de somatostatina, paralela à de 

insulina, inibe a secreção de glucagina. Como tal, a glucose estimula as células β e as 

células δ a secretarem insulina e somatostatina, respectivamente, as quais vão inibir a 

secreção das células α (Rijnberk, 1996). 

A absorção de substratos ao nível do tubo digestivo estimula a secreção de hormonas 

gastrointestinais da família das incretinas, como o péptido glucagon-like (Glucagon-like 

peptide, GLP1), o péptido inibidor gástrico (Gastric inhibitory peptide, GIP), a secretina, a 

colecistocinina e a gastrina, os quais funcionam como amplificadores da secreção de 

insulina (Tual, 2003). 

Esta intervenção de hormonas intestinais que actuam na secreção endócrina pancreática 

constitui o eixo entero-insular. Estas hormonas reforçam igualmente o efeito insulinosecretor 

de determinados estímulos primários, como da glucose e dos ácidos aminados.  

A leptina, a qual foi descoberta recentemente, desempenha um papel fundamental na 

secreção de insulina. Esta hormona, produzida principalmente pelos adipócitos, poderá inibir 

directamente a produção e a libertação de insulina pelas células β. Surge como um sinal de 

controlo elaborado pelo tecido adiposo, que evita uma hiperinsulinémia pós-prandial 

provocada pela glucose, ácidos aminados e incretinas. Deste modo, a leptina actua de duas 

formas: é secretada pelos adipócitos quando o aporte energético é suficiente e, ainda, 

favorece a saciedade do animal e a utilização das reservas energéticas, pela sua acção 

positiva na glicogenólise hepática e na lipólise (Bach, 2000). 
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4.2.4.5. Controlo nervoso e adrenérgico 

A secreção de insulina está igualmente submetida a um controlo nervoso. A estimulação 

parassimpática pelo nervo vago aumenta a sua secreção pelas células β. Contrariamente, a 

estimulação ortossimpática pelo nervo esplénico é responsável pela sua inibição (Corgier, 

2002). 

As células β possuem receptores adrenérgicos α2 e β2. A estimulação dos receptores α2 

provoca uma inibição da secreção de insulina. Embora a adrenalina seja a principal 

catecolamina circulante que afecta a secreção de insulina, a noradrenalina também 

influencia a sua secreção, uma vez que o pâncreas possui inervação adrenérgica pelo 

sistema nervoso vegetativo. Este órgão tem igualmente uma inervação colinérgica pelo 

sistema nervoso vegetativo e, ao contrário da estimulação adrenérgica, a actividade 

colinérgica aumenta a secreção de insulina através da libertação de acetilcolina (Greco & 

Stabenfeldt, 1999). 

 

4.3. Efeitos biológicos da insulina 

A insulina exerce os seus efeitos nas células-alvo após a sua ligação a receptores de 

membrana plasmática específicos. Esta ligação resulta numa auto-fosforilação em 

determinadas posições da molécula do receptor de membrana. O receptor fosforilado activa 

proteínas intracelulares, as quais se dirigem para a superfície celular e facilitam o transporte 

de nutrientes (glucose, aminoácidos) para as células-alvo. O transporte facilitado de insulina 

favorece grandemente a entrada de glucose para a célula, o qual ocorre sobretudo no tecido 

muscular e no tecido adiposo. Por sua vez, no cérebro e no fígado a entrada de glucose 

através da membrana celular ocorre por difusão, independentemente da insulina (Rijnberk, 

1996). 

 Adicionalmente, quando estão presentes níveis elevados, crónicos, de insulina circulante 

verifica-se uma redução substancial do número de receptores de insulina, e 

consequentemente da sua ligação à insulina. Assim, quando a concentração de insulina é 

reduzida, a ligação a estes receptores está favorecida (Rijnberk, 1996). 

Uma vez que a insulina controla a utilização de todos os substratos energéticos obtidos com 

a alimentação, é possível verificar que exerce efeitos metabólicos múltiplos, nomeadamente 

sobre o metabolismo glucídico, lipídico e proteico. A sua principal acção consiste em 

promover o armazenamento de nutrientes, como de glúcidos e de lípidos, no qual o fígado, o 

músculo e o tecido adiposo desempenham um papel fundamental. A insulina facilita ainda a 

sua utilização para fins energéticos e anabólicos. Esta hormona tem então uma acção 

hipoglicemiante, actuando essencialmente no metabolismo hepático, muscular e do tecido 

adiposo (Meignat, 2004). 
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4.3.1. Acção da insulina no metabolismo glucídico  
 

4.3.1.1. Parênquima hepático 

A acção fortemente hipoglicemiante da insulina traduz-se globalmente pela diminuição do 

débito hepático de glucose e aumento da sua captação pelo fígado. A glucose penetra 

livremente nestas células graças aos transportadores de glucose nos hepatócitos (GLUT-2) 

(Bach, 2000). 

Desta forma, a insulina apresenta funções anabólicas, pela estimulação da síntese de 

glicogénio (consiste numa reserva de glucose pelos hepatócitos), ao activar o gene da 

glucocinase, o qual fosforila a glucose em glucose-6-fosfato e estimula a glicogénio 

sintetase (Bach, 2000).  

Esta hormona inibe ainda os eventos catabólicos como a glicogenólise e a gluconeogénese 

hepática, diminuindo respectivamente a actividade da fosforilase e da fosfoenolpiruvato 

carboxicinase (PEPCK) (Montrade, 1989). 

 

4.3.1.2. Tecido muscular 

A insulina aumenta a captação de glucose pelas células musculares, a sua reserva sob a 

forma de glicogénio ou a sua oxidação em função do contexto energético (ATP+/ATP-). 

Como tal, uma das acções mais importantes da insulina no músculo (e no tecido adiposo) 

consiste em aumentar o número de transportadores específicos (GLUT-4) expressos na 

membrana plasmática das células, de modo que a velocidade da entrada da glucose 

aumenta consideravelmente. A insulina, ao estimular a síntese de glicogénio, aumenta 

também o conteúdo em termos de reservas de glucose (Meignat, 2004). Esta hormona pode 

ainda aumentar a utilização energética de glucose em caso de deficiência de adenosina 

trifosfato (ATP) e citrato. Assim, aumenta notoriamente a oxidação aeróbia, estimulando a 

piruvato cinase e a piruvato desidrogenase, e a oxidação anaeróbia, estimulando a 

fosfofructocinase (Bach, 2000). 

 

4.3.1.3. Tecido adiposo 

A insulina aumenta a utilização de glucose pela maioria dos tecidos, o que contribui para a 

diminuição da utilização de lípidos. Este péptido inibe a lipólise, por inibição da lipase, 

limitanto assim a produção de ácidos gordos livres (Rijnberk, 1996). 

A insulina promove, igualmente, o transporte de glucose através da membrana celular dos 

adipócitos. Parte desta glucose é usada na síntese de ácidos gordos, no entanto, a sua 

maioria é utilizada na síntese de fosfato-α-glicerol. Este glicerol obtido combina-se com os 

ácidos gordos para formar triglicéridos e, consequentemente, favorece o armezenamento de 

reservas lipídicas (Guyton & Hall, 1996). 
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4.3.2. Acção da insulina no metabolismo lipídico 

De um modo geral, a insulina vai estimular a lipogénese e inibir a lipólise. 

Ao nível hepático, a insulina aumenta a concentração de nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NADPH) e favorece, por consequência, a síntese de ácidos gordos. O papel destes 

últimos na síntese de triglicéridos ou na cetogénese é posteriormente determinado pelas 

concentrações respectivas de insulina e de glucagina no sangue portal. Deste modo, a 

insulina favorece a síntese de triglicéridos, enquanto a glucagina favorece a cetogénese 

(Montrade, 1989). 

Ao nível do tecido adiposo, a insulina estimula a transformação de glucose em fosfoglicerol 

e favorece igualmente a síntese de triglicéridos. Activa as lipases lipoproteicas, permitindo a 

captação de ácidos gordos livres provenientes do fígado. A insulina inibe também a 

triglicérido lipase, o que origina uma diminuição da concentração em ácidos gordos livres no 

plasma e uma redução do seu afluxo ao fígado (Rijnberk, 1996).  

É a única hormona conhecida que apresenta uma acção anti-lipolítica. A persistência de um 

moderado efeito anti-lipolítico, mesmo quando a insulinémia é muito baixa, limita a 

importância do catabolismo lipídico e, de um certo modo, da cetogénese (Meignat, 2004). 

 

4.3.3. Acção da insulina no metabolismo proteico 

A insulina exerce uma acção anabólica generalizada, uma vez que estimula a síntese 

proteica e inibe a proteólise. Favorece a penetração celular dos ácidos aminados 

(independentemente da captação de glucose), como também a tradução, o transporte e a 

regulação de todas as proteínas musculares (Bach, 2000). 

Além da síntese global de proteínas, a insulina pode estimular o crescimento celular e 

tecidular, particularmente nos tecidos fetais (estimulação directa do crescimento 

cartilagíneo) (Meignat, 2004). 

Como a insulina inibe a proteólise, a concentração sanguínea em ácidos aminados diminui 

aquando da secreção de insulina endógena. 

A insulina é provavelmente o factor mais importante que intervém na manutenção e 

regulação de um balanço proteico positivo e é um dos principais factores anti-apoptose 

celular, ao aumentar a fixação de ácidos aminados e a síntese de proteínas e ao reduzir a 

proteólise (Tual, 2003). 

 

4.3.4. Acção da insulina no metabolismo mineral 

A insulina favorece a entrada de potássio nas células e a concomitante saída de sódio, via 

ATPase K+/Na+, tendo deste modo uma acção hipocalémica. A insulina assegura assim um 

equilíbrio iónico correcto necessário à vida celular e pode ser utilizada no tratamento das 

hipercalémias (Bach, 2000). 
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5. Papel do pâncreas na regulação da glicémia 
 
A glucose é o produto da digestão dos hidratos de carbono e é o combustível metabólico 

básico durante os períodos de nutrição adequada na maioria dos animais. Os aportes 

glucídicos exógenos são limitados a períodos pós-prandiais e o organismo deve poder 

responder às suas necessidades energéticas. Estas últimas geralmente representam 

necessidades fixas, mas podem-se encontrar aumentadas pontualmente, tal como em 

situações de gestação ou de esforço (Greco & Stabenfeldt, 1999).  

A glicémia resulta de um equilíbrio entre a glucose (de origem exógena ou proveniente de 

reservas endógenas) dispersa no pool extracelular (carga glicémica) e a glucose consumida 

pelos tecidos (descarga glicémica). A concentração de glucose sanguínea deve ser mantida 

num intervalo compatível com um metabolismo celular satisfatório. Com efeito, num animal 

saudável, os valores de glicémia deverão encontrar-se entre 70 a 110 mg/dl (Nelson & 

Couto, 2003). 

Os mecanismos reguladores da glicémia são indispensáveis ao controlo de uma 

homeostase glucídica. Esta regulação exerce-se ao nível dos tecidos efectores, por 

modificação de certas vias metabólicas da glucose. Várias hormonas, o sistema nervoso, 

metabolitos circulantes bem como modificações de receptividade celular intervêm nesta 

regulação. A insulina representa uma das hormonas intervenientes no processo, 

apresentando efeitos antagonistas da concentração de glucose sanguínea. Por outro lado, a 

adrenalina, os glucocorticóides, as hormonas tiroideias, a glucagina e a hormona de 

crescimento têm um efeito hiperglicemiante, na medida em que estimulam a 

gluconeogénese e a glicogenólise hepática, mobilizando os depósitos de energia para a 

manutenção da homeostasia da glucose. Concluindo, a insulina, a glucagina e a adrenalina 

são as hormonas de regulação a curto prazo, enquanto que as restantes têm acção a longo 

termo e intervêm preferencialmente em fenómenos de adaptação (Figura 9) (Bach, 2000). 

No período pós-prandial, o organismo suporta imediatamente os seus gastos energéticos 

graças à utilização imediata dos glúcidos alimentares. Os excedentes glucídicos são 

armazenados na forma de glicogénio ou de triglicéridos de reserva. Esta fase está 

particularmente influenciada pela secreção de insulina (Greco & Stabenfeldt, 1999). Certas 

células, chamadas de glucoreceptores, situadas no hipotálamo e nos ilhéus de Langerhans 

são sensíveis à disponibilidade metabólica de glucose. No pâncreas, as células β e α 

actuam como glucoreceptores, uma vez que medeiam a secreção de insulina consoante a 

utilização metabólica de glucose (Bach, 2000). 
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Figura 9 – Efeitos da hipoglicémia sobre a secreção de insulina e de glucagina pelas 
células α e β do pâncreas (adaptado de Greco & Stabenfeldt, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o período inter-prandial, as necessidades energéticas são cobertas pelo 

metabolismo dos ácidos gordos obtidos por lipólise. Nesta fase, a glucagina e a leptina 

intervêm, favorecendo a mobilização de gorduras e a síntese de glucose (Bach, 2000). 

É fundamental compreender todo este mecanismo de regulação da glucose, na medida em 

que esta desempenha um papel energético importante (Figura 10).  

 

Figura 10 – Papel do pâncreas na manutenção da homeostasia da glucose (Randall et 

al, 1998). 
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A glucose constitui o nutriente preferencial de determinados tecidos, que apresentam 

dificuldade em utilizar os ácidos gordos livres como fonte de energia, tal como o sistema 

nervoso, os eritrócitos, a zona medular das adrenais, a retina, entre outros. Esta 

dependência em glucose por parte do sistema nervoso contribui para a manifestação de 

sinais clínicos notáveis aquando de uma hipoglicémia. Portanto, a manutenção de um 

fornecimento de glucose estável para o metabolismo cerebral é de fundamental importância 

(Bach, 2000). 
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Capítulo 2. 
Tumor das células β do pâncreas: O insulinoma canino 

 

 

O insulinoma consiste num tumor das células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, o 

qual resulta numa produção excessiva de insulina. A consequente hiperinsulinéma está na 

origem de uma hipoglicémia crónica.  

Estes tumores insulinosecretantes foram descritos pela primeira vez no cão por Slye e 

Wells, em 1935, e desde então surgiram várias publicações na literatura relativamente às 

suas manifestações clínicas, ao seu diagnóstico e à sua terapêutica (Tual, 2003). 

 
 

1. Epidemiologia 
 
Os Insulinomas são tumores raros no cão, representando cerca de 0,2 a 0,4% das 

neoplasias encontradas nesta espécie. No entanto, são os tumores do pâncreas endócrino 

mais frequentes (Gamet, Héripret, Olivry & Dupre, 1991). 

São tipicamente encontrados em animais de meia-idade a velhos, contudo estão descritos 

em animais com idade compreendida entre os 3,5 e os 15 anos, com uma idade média no 

momento do diagnóstico de 9,5 anos (Kintzer, 2004). Não há, porém, qualquer 

predisposição de sexo (Siliart & Stambouli, 1996). 

As raças como o Pastor Alemão, Boxer, Retriever do Labrador, Golden Retriever, Caniche, 

Setter Irlandês, Collie e Fox Terrier apresentam maior risco de desenvolver insulinoma 

(Tabela 2). Contudo, é importante não excluir este tumor dos diagnósticos diferenciais de 

hipogicémia, quando esta se manifesta em cães cuja raça não foi mencionada (Nelson & 

Salisbury, 2000). 

Os Insulinomas são extremamente raros em gatos (Greene & Bright, 2007). Estão apenas 

descritos quatro casos em animais com idade entre os 12 e os 17 anos, dos quais três 

surgem na raça Siamesa (Hawks et al, 1992). 

Tal como na maioria dos processos neoplásicos, a sua expressão clínica é tardia. No cão, 

vários estudos relatam que, na maioria dos casos, os sinais clínicos são observados pelos 

proprietários cerca de 6 meses a 1 ano antes do animal ser encaminhado ao Médico 

Veterinário (Feldman & Nelson, 2004). 
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Tabela 2 – Distribuição rácica de 63 cães com Insulinoma (Feldman & Nelson, 2004). 
 

Raça Número de cães Percentagem (%) 

Retriever do Labrador 
Pastor Alemão 

Cruzado de Pastor Alemão 
Setter Irlandês 

Golden Retriever 
Collie 

Terriers (Fox, Kerry Blue, West 
Highland White) 

Caniche 
Doberman Pinscher 

Samoyedo 
Cocker Spaniel 

Outras 

8 

7 

2 

6 

6 

5 

5 

 

4 

3 

2 

2 

13 

12 

11 

3 

10 

10 

8 

8 

 

6 

5 

3 

3 

21 

 
 
 

2. Fisiopatologia 
 
As células β dos ilhéus de Langerhans são responsáveis pela monitorização e controlo da 

concentração de glucose sanguínea. Ao contrário da maioria das células, a entrada da 

glucose nas células β é independente da insulina.  

Quando a concentração de glucose no sangue é superior a 110 mg/dl é secretada insulina 

e, consequentemente, estes valores diminuem para valores fisiológicos (80 a 110 mg/dl). 

Quando a glicémia atinge valores inferiores a 60 mg/dl, a síntese e secreção de insulina são 

inibidas, o que limita a sua utilização por parte dos tecidos e permite que a concentração de 

glucose aumente para valores considerados normais (Feldman & Nelson, 2004). 

Em situações de insulinoma, as células neoplásicas dos ilhéus de Langerhans secretam 

insulina de modo autónomo, independentemente do feedback negativo originado pela 

hipoglicémia estabelecida. Como resultado, a utilização de glucose pelos tecidos mantém-

se, a hipoglicémia exacerba-se progressivamente e, eventualmente, os sinais clínicos 

aparecem (De Fornel & Rosenberg, 2006). 

Contudo, o insulinoma não pode ser considerado completamente autónomo, uma vez que 

as células neoplásicas permanecem sensíveis a muitos dos estímulos que promovem a 

secreção de insulina e são normalmente existentes nos animais saudáveis. Porém, no caso 

do insulinoma, esta resposta é geralmente exacerbada, da qual resulta uma hipoglicémia 

severa. Deste modo, sinais clínicos de hipoglicémia podem surgir após alimentação ou 
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posteriormente à administração intravenosa de glucose, como meio de correcção de valores 

de glicémia reduzidos (Feldman & Nelson, 2004). 

Estes tumores insulino-secretores e a sua consequente hiperinsulinémia interferem com a 

homeostasia da glucose, uma vez que contribuem para a diminuição da sua taxa de 

libertação no fígado e ainda para o aumento do seu consumo por parte dos tecidos 

sensíveis à insulina. A diminuição da taxa de libertação hepática de glucose resulta de um 

decréscimo, fomentado pela insulina, das concentrações circulantes de substratos 

imprescindíveis à gluconeogénese, nomeadamente de ácidos aminados, ácidos gordos e 

glicerol. Esta diminuição de substratos acompanha-se por uma diminuição da mobilização 

de ácidos aminados a partir do músculo e de glicerol do tecido adiposo (Nelson & Couto, 

2003). 

A insulina diminui, ainda, a actividade das enzimas hepáticas utilizadas na gluconeogénese 

e glicogenólise. Concomitantemente, observa-se uma redução da concentração de glucose 

sanguínea pela estimulação do seu consumo e utilização a nível do fígado, músculo e tecido 

adiposo (Feldman & Nelson, 2004). 

 
 

3. Classificação dos insulinomas 
 
Na maioria dos casos, o insulinoma apresenta-se como um tumor único de reduzidas 

dimensões (por vezes microscópicas) (Trifonidou, Kirpensteijn & Robben, 1998). 

Os insulinomas, apesar de serem tumores malignos (adenocarcinomas em 80% dos casos), 

conseguem frequentemente mascarar o seu desenvolvimento e a sua malignidade. 

Normalmente, são compostos por células bem diferenciadas, com pleomorfismo pouco 

acentuado, raras figuras de mitose mas, metastizam frequentemente (Maitra & Abbas, 

2005). As lesões surgem com frequência equivalente ao nível do lobo direito e esquerdo e, 

em apenas 14% dos casos, no corpo do pâncreas. Em 82% dos casos encontram-se lesões 

únicas enquanto que em 18% são múltiplas. Em 51% dos casos, são encontradas 

metástases ao nível do fígado (43%), dos linfonodos locais (29%) ou do baço no momento 

do diagnóstico (Steiner & Bruyette, 1998). 

Preferencialmente, estes tumores metastizam para a rede linfática e linfonodos locais 

(duodenal, mesentérico, hepático e esplénico), fígado, mesentério e omento, e geralmente 

são encontrados em cerca de 50% dos cães no momento do diagnóstico (Kintzer, 2004). As 

metástases pulmonares são raras, no entanto estão descritas (Eastwood, 2008). 

Através da identificação de metástases no momento da cirurgia ou mesmo da necrópsia, ou 

pela recidiva de uma hiperinsulinémia semanas a meses após remoção cirúrgica de uma 

massa pancreática, é possível caracterizar o potencial maligno deste tumor. Deste modo, 

contraria-se a subvalorização frequente desta mesma malignidade (Feldman & Nelson, 

2004). 
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Os insulinomas classificam-se em três estadios, de acordo com a sua disseminação 

metastática (Muller, 2006): 

 Estadio I: Massa localizada no pâncreas; 

 Estadio II: Existência de metástases ganglionares; 

 Estadio III: Existência de metástases viscerais. 

 

4. Manifestações clínicas de insulinoma 
 

Os sinais clínicos em animais com insulinoma costumam surgir quando a concentração de 

glucose sanguínea se torna inferior a 45 mg/dl (Nelson & Couto, 2003). Deste modo, dois 

tipos de sinais clínicos estão descritos em casos de tumores das células β: manifestações 

clínicas directamente secundárias à hipoglicémia, e consequente neuroglicopénia; e sinais 

clínicos secundários ao aumento do tónus adrenérgico, com consequente libertação de 

catecolaminas, em resposta à mesma hipoglicémia (Kintzer, 2004). 

 

4.1. Neuroglicopénia 

As reservas em glucose do tecido nervoso são limitadas e a função destas células depende 

de um fornecimento contínuo a partir de fontes extrínsecas ao Sistema Nervoso Central 

(SNC). Se a concentração de glucose sanguínea diminuir para valores inferiores aos 

considerados normais, pode-se estar perante o desenvolvimento de uma alteração do 

Sistema Nervoso Central. Nos mamíferos, o córtex cerebral representa a primeira área a ser 

afectada por uma hipoglicémia. Por outro lado, os centros vegetativos apresentam uma 

menor necessidade em glucose sanguínea, sendo apenas afectados posteriormente ao 

córtex cerebral (Ettinger & Feldman, 2005). 

A entrada de glucose nos neurónios do SNC ocorre por difusão e não está dependente da 

insulina. Como tal, a concentração sanguínea desta proteína não interfere na utilização de 

glucose por parte das células do sistema nervoso. No entanto, se por um lado um estado de 

hiperinsulinémia resulta num fornecimento inadequado de glucose necessária aos 

processos oxidativos intracelulares a nível neuronal, por outro lado verifica-se um 

decréscimo a nível celular do número de compostos fosforilados fortemente energéticos 

(adenosina trifosfato). Estas alterações vão contribuir para o aparecimento de modificações 

celulares características de hipóxia, com um aumento da permeabilidade vascular e a 

presença de edema. Posteriormente, ocorre morte dos neurónios como resultado da anóxia 

(Feldman & Nelson, 2004). 

Em casos de hipoglicémia aguda, a diminuição da concentração de glucose sanguínea 

origina, numa primeira fase, sinais clínicos que envolvem o SNC e só posteriormente resulta 

em disfunção de outros órgãos ou sistemas. De outra forma, uma hipoglicémia severa e 

prolongada pode resultar em lesão cerebral irreversível. 
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4.2. Aumento do tónus adrenérgico 

A hipoglicémia e a consequente neuroglicopénia promovem uma estimulação potente do 

sistema simpaticoadrenal, a qual resulta na libertação de hormonas que antagonizam os 

efeitos da insulina e simultaneamente estimulam o aumento da concentração de glucose 

sanguínea. Estudos variados demonstram que as catecolaminas exercem uma maior 

influência nesta regulação, na medida em que estimulam a gluconeogénese e a 

glicogenólise hepáticas. Adicionalmente, estimulam a glicogenólise no músculo esquelético, 

inibem a secreção de insulina (através dos receptores α) e estimulam a secreção de 

glucagina. Assim, em situações de hipoglicémia aguda, verifica-se uma estimulação quer da 

medula da adrenal quer da actividade do sistema nervoso simpático, como forma de 

reverter, em parte, esta diminuição da glicémia (Feldman & Nelson, 2004). 

 

4.3. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos apresentados por cães com insulinoma são variados (Tabela 3). De um 

modo geral, os sinais resultantes da deplecção de glucose, principalmente a nível das 

células nervosas incluem abatimento, letargia, fraqueza, intolerância ao exercício, ataxia, 

alterações de comportamento, cegueira, depressão, parésia, colapso, convulsões e coma. 

Por outro lado, os sinais resultantes do aumento do tónus adrenérgico consistem em 

taquicardia, midríase, polifagia, vómito, tremores, fasciculações musculares, agitação, 

nervosismo e fome (Fenton, 2003). 

No Homem, os sintomas relacionados com a libertação de catecolaminas precedem 

frequentemente os resultantes da neuroglicopénia e funcionam como um aviso prévio de 

uma crise hipoglicémica. Tal facto ilustra a rápida resposta da secreção de catecolaminas 

perante uma hipoglicémia e, em parte, explica como os cães com insulinoma nem sempre 

progridem para o desenvolvimento de convulsões generalizadas durante períodos de jejum 

(Feldman & Nelson, 2004). 

Em numerosos casos, podem-se igualmente registar períodos em que os sinais 

predominantes são polifagia, poliúria/polidipsia e/ou aumento de peso. Contudo, a 

frequência de aparecimento destes sintomas pode ser correlacionada com o tratamento 

sintomático à base de glucocorticóides realizada pela maioria dos animais com insulinoma 

(Tual, 2003). 

Associados à hipoglicémia, por vezes, encontram-se sinais clínicos de uma polineuropatia 

periférica, que incluem déficits proprioceptivos, reflexos diminuídos e atrofia muscular, sem 

estar identificada uma relação evidente de causa-efeito (Godfroy et al, 2005). No entanto, 

estão descritas diversas hipóteses que podem estar na origem desta situação clínica, 

nomeadamente: a presença de uma alteração metabólica dos nervos periféricos, que 

aumenta a sua sensibilidade à hipoglicémia; a produção de substâncias tóxicas pelo tumor 
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(Van Ham et al, 1997); e a presença de uma semelhança entre os antigénios neoplásicos e 

os antigénios do tecido nervoso, a qual origina uma resposta auto-imune (Vallee, 2003). 

 
 
Tabela 3 – Frequência dos sinais clínicos observados em caso de insulinoma (Elie & 

Zerbe, 1995). 

 

Sinais clínicos Frequência (%) 

Crises convulsivas 

Lipotimia 

Fraqueza 

Parésia dos posteriores 

Apatia 

Ataxia 

Fasciculações musculares 

Alterações comportamentais 

Polifagia 

Intolerância ao exercício 

Poliúria / Polidipsia 

Aumento de peso 

68 

34 

33 

33 

19 

19 

18 

15 

11 

10 

7 

6 

 
 
As manifestações clínicas secundárias a uma hipoglicémia apresentam uma natureza 

esporádica e geralmente são observados durante alguns segundos a minutos, até os 

mecanismos reguladores compensarem a hipoglicémia previamente instalada. Assim, numa 

fase precoce são secretadas catecolaminas e glucagina e, mais tardiamente, verifica-se um 

aumento da quantidade de cortisol e de hormona de crescimento, os quais bloqueiam os 

efeitos da insulina, estimulam a gluconeogénese e a glicogenólise hepática e, 

consequentemente, promovem um aumento da concentração sanguínea de glucose (Bartolo 

& Héripret, 2004). Nas situações em que estes mecanismos se tornam insuficientes, estudos 

demonstram a possibilidade de desenvolvimento de síncopes, convulsões ou até mesmo 

coma (Rijnberk, 1996).  

A sintomatologia clínica dos cães com insulinoma está relacionada com a existência de 

períodos de jejum, de exercício ou, até mesmo em alguns casos, após a refeição. Estas 

manifestações têm tendência a piorar, em termos de severidade e frequência, à medida que 

a doença evolui. A severidade de uma crise hipoglicémica está dependente de três factores 

(Kintzer, 2004): 

 Nadir da concentração de glucose sanguínea, 

 Velocidade da diminuição da glucose sanguínea, 
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 Duração da hipoglicémia. 

 

Desta forma, os canídeos com hipoglicémias crónicas, durante períodos prolongados, não 

desencadeiam sintomatologia clínica, enquanto que uma descida abrupta de glucose 

sanguínea (< 35 mg/dl), em apenas algumas horas, faz com que surjam os sinais clínicos 

consecutivos à hipoglicémia. No entanto, o processo de adaptação à hipoglicémia não é 

ainda bem conhecido (Nelson & Couto, 2003). 

 
 

5. Diagnósticos diferenciais de hipoglicémia 
 

Perante um animal que apresente um quadro clínico compatível com uma hipoglicémia, é 

importante procurar a causa desta diminuição da concentração de glucose sanguínea. 

Como tal, é fundamental considerar a hipoglicémia como resultado de uma diminuição da 

produção de glucose, de um aumento da utilização de glucose, de uma associação entre 

estes dois mecanismos e ainda de uma origem iatrogénica (Tabela 4) (Goy-Thollot, 2003). 

 

5.1. Diminuição da produção de glucose 

Durante um breve período de jejum, a glicémia é mantida graças à utilização de reservas 

glicogénicas hepáticas (via glicogenólise). A insuficiência de uma destas reservas ou o 

aparecimento de uma deficiência hormonal ou uma deficiência enzimática são consideradas 

as causas potenciais da diminuição da produção de glucose (Simpson & Cook, 1998). 

 

5.1.1. Alterações hormonais 

A secreção inadequada de hormonas antagonistas da insulina, particularmente de cortisol e 

da hormona de crescimento (GH), pode constituir uma causa potencial do desenvolvimento 

de uma hipoglicémia (Goy-Thollot, 2003). 

 

5.1.1.1. Hipoadrenocorticismo 

Pode considerar-se que 25% dos animais com suspeita de hipoadrenocorticismo 

apresentam hipoglicémia (Lane, Matwichuk, Carpenter & Behrend, 1999). Nesta situação 

clínica, os animais apresentam uma deficiência em glucocorticóides e, assim, verifica-se a 

ocorrência de um defeito da mobilização de reservas e produção hepática de glucose 

(diminuição da glicogenólise e da gluconeogénese) associado a um aumento do consumo 

tecidular desta mesma glucose (Goy-Thollot, 2003).  
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5.1.1.2. Hipopituitarismo 
No caso do hipopituitarismo, a insuficiência da pituitária em secretar a hormona 

adrenocorticotrófica (ACTH) resulta numa atrofia da zona fasciculada e reticulada do córtex 

da adrenal. Deste modo, a secreção de glucocorticóides está comprometida. 

Adicionalmente, um animal com hipopituitarismo apresenta uma capacidade diminuída para 

secretar hormona de crescimento (GH), a qual tem como principais efeitos o aumento da 

mobilização dos ácidos gordos e, consequentemente um aumento sérico dos ácidos gordos 

livres, com aumento da sua utilização como fonte de energia. A hormona de crescimento 

além de constituir uma hormona gluconeogénica importante, promove ainda a diminuição do 

transporte de glucose através da membrana celular, uma vez que está na origem de um 

desenvolvimento de resistência à insulina. Assim, em casos de hipopituitarismo, a 

manutenção da homeostase da glucose, principalmente em períodos de jejum, é alterada 

(Villa de Brito, 2008). 

 

5.1.2. Alterações hepáticas 

A hipoglicémia é um achado raro associado a doenças hepatobiliares em cães, e surge 

como um evento quase terminal em animais com doença progressiva. A perda da 

capacidade de manter a concentração sérica de glucose ocorre em animais com doença 

hepatobiliar crónica progressiva, adquirida quando cerca de 70% da função hepática está 

comprometida. Esta incapacidade em manter uma glicémia normal é, possivelmente, 

causada por perda de hepatócitos com sistemas enzimáticos glicogenolíticos e 

gluconeogénicos funcionais e ainda de uma consequente metabolização hepática de 

insulina diminuida (Nelson & Couto, 2003). 

Os animais que apresentem shunts porto-sistémicos congénitos ou adquiridos 

(frequentemente com cirrose associada), necrose hepática aguda de etiologia tóxica ou 

infecciosa, ou fibrose crónica apresentam usualmente glicémias inferiores àquelas 

consideradas normais (Smith, 2002). 

Também, uma deficiente função hepática associada a uma diminuição da circulação portal 

causa diminuição do catabolismo da insulina e está associada a uma exacerbação da 

hipoglicémia (Simpson & Cook, 1998). 

 

5.1.3. Deficiências enzimáticas 

Estão descritas deficiências enzimáticas hereditárias na glicogenólise, as quais conduzem a 

uma consequente diminuição na produção de glucose. Estes defeitos enzimáticos são 

responsáveis pela acumulação de glicogénio no fígado e nos tecidos moles, associada a 

uma hepatomegália, com diversas alterações orgânicas (Simpson & Cook, 1998). 
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Estas modificações no armazenamento de glicogénio são classificadas em três tipos. O tipo 

I consiste numa deficiência em glucose-6-fosfatase e está descrito em cães jovens de raça 

miniatura. O tipo II resulta de uma deficiência em α-1,4-glucosidase lisossómica e manifesta-

se em cães Laplund jovens. O tipo III consta de uma deficiência em amilo-1,6-glucosidase e 

está descrita em cães Pastores Alemães jovens (Feldman & Nelson, 2004). 

 

5.2. Aumento da utilização de glucose 

Diversas hormonas estão envolvidas na regulação da glucose sanguínea, através de 

alterações enzimáticas ou de mudanças no consumo de glucose por parte dos tecidos-alvo.  

 

5.2.1. Insulinoma 

O insulinoma representa uma das causas endócrinas de hipoglicémia mais comum, na 

medida em que leva a uma secreção excessiva de insulina, a qual promove um aumento do 

consumo celular de glucose e inibe a gluconeogénese e glicogenólise hepáticas (Bartolo & 

Héripret, 2004). 

 

5.2.2. Tumores extra-pancreáticos 

Outros tumores podem igualmente causar hipoglicémia (Beaudry et al., 1995). Apresentam, 

na sua maioria, origem hepática (adenocarcinoma hepático, hepatoma) embora tenham sido 

igualmente descritos outros tipos de neoplasias como o leiomioma gástrico, o 

leiomiosarcoma intestinal, o melanoma, o adenocarcinoma das glândulas salivares e o 

hemangiosarcoma esplénico (Alada & Oyebola, 1996). 

Inicialmente, a hipoglicémia era atribuída a um consumo excessivo de glucose por parte do 

tumor, no entanto, estudos realizados em humanos relacionam esta mesma hipoglicémia 

com a produção de substâncias insulin-like pelo tecido neoplásico, como o factor de 

crescimento insulin-like 1 (Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) e o factor de crescimento 

insulin-like 2 (Insulin-like Growth Factor 2, IGF-2), os quais são proteínas com semelhanças 

estruturais à insulina (Goy-Thollot, 2003). 

 

5.2.3. Sépsis 

A sépsis constitui uma outra causa relativamente comum de hipoglicémia em cães. Numa 

primeira fase, pode-se presenciar uma hiperglicémia. No entanto, posteriormente 

desenvolve-se uma hipoglicémia como consequência de um aumento da utilização de 

glucose por parte dos tecidos, e, simultaneamente, de uma diminuição da produção hepática 

de glucose (Reynolds, 2001). 
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Vários mecanismos foram propostos para o aumento da utilização de glucose, os quais 

incluem uma produção de substâncias insulin-like induzida pela sépsis, uma secreção de 

insulina estimulada pela interleucina 1, um transporte aumentado de glucose para as células 

induzido pelas citoquinas e ainda um aumento da utilização de glucose pelas bactérias, 

neutrófilos e pelos tecidos ricos em macrófagos, como o fígado, baço e íleo. Por sua vez, a 

diminuição da produção de glucose resulta de um metabolismo oxidativo hepático alterado, 

de um aumento do catabolismo aeróbio da glucose hepática, da presença de lesões 

hepatocitárias resultantes de hipóxia e, ainda, da interferência com o fornecimento hepático 

de substratos. As endotoxinas presentes em circulação podem igualmente reduzir a 

glicogenólise, secundariamente a uma deplecção das reservas hepáticas e musculares de 

glicogénio, ou também alterar a gluconeogénese hepática (Feldman & Nelson, 2004). 

 

5.2.4. Policitémia 

O aumento do consumo de glucose com consequente desenvolvimento de hipoglicémia está 

igualmente descrito em animais com policitémia. Com efeito, uma policitémia severa 

(hematócrito superior a 65%) origina um consumo excessivo de glucose por parte dos 

eritrócitos, que pode levar a uma deplecção das reservas glicogénicas hepáticas (Feldman & 

Nelson, 2004). 

 

5.3. Mista 

Está também descrito o desenvolvimento de hipoglicémia no cão de caça, no entanto trata-

se de um síndrome pouco estudado. Tal como referido, afecta cães utilizados na prática da 

caça com reduzida condição corporal, uma vez que estão sujeitos a um exercício físico 

intenso e a um regime alimentar escasso e deficiente, com a finalidade de optimizar as suas 

capacidades. A deficiência de armazenamento de glicogénio, associada a um aumento do 

consumo energético secundário ao esforço, pode estar na causa desta diminuição da 

glicémia (Goy-Thollot, 2003). 

De um modo semelhante, a hipoglicémia neonatal e de cães jovens de raça miniatura deve 

ser considerada neste grupo, na medida em que estes animais apresentam fracas reservas 

musculares em glicogénio e poucas gorduras corporais. Se o regime alimentar for 

insuficiente estes indivíduos vão desenvolver dificuldades em manter uma glicémia normal. 

O parasitismo, a diarreia ou a hipotermia podem ser considerados adjuvantes que 

contribuem para esta mesma hipoglicémia (Simpson & Cook, 1998). 

A hipoglicémia está igualmente descrita em cadelas gestantes, no período pré-parto. A 

causa está mal estudada mas aparentemente, uma alimentação insuficiente terá provocado 

uma diminuição das reservas lipídicas e glicogénicas, sendo o stress e o esforço os factores 

desencadeadores (Moore & Wotton, 1993). 
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A urémia pode modificar o metabolismo glucídico e alterar a resposta normal aos estímulos 

hipoglicémicos. Deste modo, pode ser observada uma hipoglicémia em cães e gatos com 

insuficiência renal crónica. A patogenia é certamente multifactorial e ainda é mal conhecida. 

No entanto, a hipoglicémia pode resultar de um insuficiente aporte das necessidades 

alimentares, de uma diminuição do catabolismo e eliminação renal de insulina e ainda de 

uma glicogenólise e de uma gluconeogénese hepáticas deficientes (Feldman & Nelson, 

2004). 

No Homem, a hipoglicémia está igualmente descrita em pacientes com uma afecção 

cardíaca severa. O mecanismo patológico é ainda mal conhecido podendo resultar de 

congestão ou de hipóxia hepáticas, de caquexia ou da presença de reservas glicogénicas 

insuficientes. Contudo, esta causa não foi ainda descrita no cão (Goy-Thollot, 2003). 

 

5.4. Iatrogénica 

Uma das causas mais importantes de hipoglicémia em Medicina Veterinária consiste na 

administração inadequada de insulina exógena. Este facto verifica-se no caso de animais 

diabéticos estabilizados, em situações de administração acidental de uma dose de insulina 

muito elevada, após exercício físico intenso ou resultante de uma alimentação deficiente 

(Reynolds, 2001). 

De modo semelhante, a ingestão acidental ou enquadrada num plano terapêutico de 

medicamentos hipoglicemiantes pode igualmente conduzir a hipoglicémia. As sulfonamidas 

hipoglicemiantes, administradas em situações de diabetes mellitus não insulino-dependente, 

estimulam a secreção de insulina pelas células β dos ilhéus de Langerhans. Quando 

administradas em excesso, esta secreção aumentada de insulina está na origem de uma 

diminuição da concentração de glucose sanguínea para valores inferiores ao intervalo de 

referência (Smith, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Mafalda Lage Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária, FMV-UTL 

 33 

Tabela 4 – Principais causas de hipoglicémia (Simpson & Cook, 1998). 

 
Mecanismo Etiologia 

Diminuição da produção de glucose: 
Endócrino 

 

 

 
Hepático 

 
Hipoadrenocorticismo primário ou secundário 

Hipopituitarismo (deficiência em cortisol e 

hormona de crescimento) 

 
Shunt porto-sistémico 

 Anomalias vasculares congénitas 

 Shunts adquiridos em casos de cirrose 

Perda hepatocitária 

 Necrose aguda (infecção, toxinas) 

 Fibrose crónica 

Metabolismo hepatocitário anormal 

 Doenças armazenamento glicogénio: 

Tipo I – deficiência em glucose-6-fosfatase 

em raças miniatura jovens 

Tipo II – deficiência em α-1,4-glucosidase 

lisossómica em cães Laplund jovens 

Tipo III – deficiência em amilo-1,6-

glucosidase em Pastores Alemães jovens 

Aumento da utilização de glucose: 
Secreção excessiva insulina / factor 

insulin-like 

 

 
Aumento do consumo de glucose 

 
Insulinoma 

Neoplasia extrapancreática 

Administração de insulina exógena 

 
Sépsis 

Neoplasias 

Policitémia 

Mista Hipoglicémia em cães de caça 

Artefacto Erros laboratoriais 

Iatrogénica Sobredosagem insulina 

Sobredosagem sulfonamidas hipoglicemiantes 

Exercício aumentado / regime alimentar 

insuficiente 
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6. Particularidades de diagnóstico do insulinoma canino 
 
Uma correcta avaliação da história pregressa do animal, dos sinais clínicos apresentados 

conjuntamente com a realização de um exame clínico detalhado e de exames laboratoriais 

apropriados, permite ao clínico excluir diversas hipóteses de diagnóstico (Kintzer, 2004).  

 

6.1. Exame físico 

Surpreendentemente, o exame físico de cães com insulinoma não revela alterações 

importantes, não apresentando estes animais sinais detectáveis. Contudo, nalguns cães é 

visível um aumento de peso considerável, o qual, provavelmente, resulta dos potentes 

efeitos anabólicos da insulina (Feldman & Simpson, 2004).  

No caso de animais com neuropatia periférica já estabelecida, encontram-se determinadas 

alterações no exame físico, nomeadamente um déficit proprioceptivo, reflexos diminuídos e 

atrofia muscular, resultantes da desmielinização e da degenerescência axonal, 

consequentes da hipoglicémia crónica (Fossum et al, 2007). 

 

6.2. Plano de diagnóstico 

O plano de diagnóstico a realizar em animais com suspeita de insulinoma deve articular-se 

em três tempos. Deste modo, é fundamental provar que a hipoglicémia é responsável pela 

sintomatologia manifestada, demonstrar que um insulinoma está na origem da hipoglicémia 

desenvolvida e, finalmente, localizar e caracterizar a extensão do processo neoplásico (De 

Fornel & Rosenberg, 2006). 

 

6.2.1. Parâmetros hematológicos, bioquímicos e electrolíticos 

Frequentemente, os cães com tumores secretores de insulina permanecem sem diagnóstico 

ou até mesmo sem suspeita clínica após colheita de uma boa anamnese e realização de um 

exame físico completo. A maioria destes animais apresenta em comum uma história de 

episódios de fraqueza e convulsões. Numa fase inicial de diagnóstico, é importante avaliar 

determinados parâmetros sanguíneos, através da realização de hemograma, painel 

bioquímico e análise de urina, como forma de identificar variações consistentes com as 

diversas hipóteses de diagnóstico, nomeadamente com alterações hormonais ou hepáticas, 

ou com situações de sépsis ou de neoplasia (Feldman & Nelson, 2004). 

Num cão com insulinoma não se registam alterações importantes quer no hemograma quer 

na análise de urina, sendo os resultados normais (Simpson & Cook, 1998). Relativamente 

aos parâmetros bioquímicos, geralmente não se verificam alterações, com excepção da 

glucose sanguínea, a qual está muito diminuída (Goy-Thollot, 2003). Contudo, embora não 

sendo frequente, estão descritas variações, tais como uma hipoalbuminémia, uma 
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hipofosfatémia, uma hipocalémia bem como um aumento da alanina aminotransferase (ALT) 

e da fosfatase alcalina sérica (FAS). Estes dados são, então, pouco específicos e não 

auxiliam o estabelecimento de um diagnóstico definitivo, não tendo ainda sido determinada 

uma correlação entre as alterações das enzimas hepáticas e uma metastização do tumor a 

nível do fígado (Nelson & Salisbury, 2000). 

 

6.2.2. Confirmação da existência de uma hipoglicémia 

Para diagnosticar um insulinoma é fundamental evidenciar a existência de uma hipoglicémia 

e demonstrar que é esta diminuição da concentração de glucose sanguínea que está na 

origem da sintomatologia manifestada (De Fornel & Rosenberg, 2006). 

Em 1935, quando o tumor das células β dos ilhéus pancreáticos passou a ser encarado 

como uma entidade clínica definida, foram igualmente estabelecidos vários critérios, os 

quais viriam a ser utilizados na confirmação do seu diagnóstico. Estes parâmetros, 

actualmente referidos como a tríade de Whipple, são utilizados como referência para 

demonstrar a existência de uma hipoglicémia. Com efeito, consideram-se os seguintes 

critérios (Whipple, 1935; citado por Tual, 2003): 

 No momento dos sintomas, a concentração de glucose sanguínea é inferior a 60 

mg/dl (3,4 mmol/L); 

 Os sinais clínicos ocorrem frequentemente após jejum ou exercício; 

 Ocorre resolução dos sinais clínicos após administração de glucose. 

 

As medições e a interpretação da glicémia podem facilmente fornecer dados errados, 

consequentes a erros laboratoriais. Este facto deve-se a que os elementos figurados do 

sangue continuam a consumir glucose mesmo quando in vitro. A colheita deve ser realizada 

para tubo seco ou com heparina, e os tubos devem ser centrifugados após a sua obtenção. 

A centrifugação deve, então, ser realizada num período inferior a 90 minutos após a colheita 

da amostra. Quando estas condições não são respeitadas, grande parte da glucose 

sanguínea é esgotada em poucas horas e o risco de obter uma hipoglicémia artefactual é 

elevado (Smith, 2002). Este consumo de glucose pode ocorrer à velocidade de 7 mg/dl/hora. 

Posteriormente, o soro ou o plasma deve ser refrigerado ou congelado até ao momento do 

teste (até 48 horas após a centrifugação) (Médaille, 2002). 

Por vezes, estes doseamentos não detectam concentrações de glucose sanguínea 

inferiores a 60 mg/dl, apresentando os animais glicémias normais. Estes dados não 

eliminam necessariamente a hipoglicémia como causa dos episódios de fraqueza e da 

actividade convulsiva. Nestas situações, é importante colocar o animal em jejum e realizar 

medições cada 1 a 2 horas, até se registar um valor de glucose sanguínea baixo. Embora 8 

a 12 horas de jejum sejam suficientes para demonstrar uma hipoglicémia, alguns cães 

requerem jejuns prolongados, superiores a 24 horas (Kintzer, 2004). Ocasionalmente, é 
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também possível submeter o animal a exercício ou, alternativamente, fornecer alimento 

como forma de promover uma secreção excessiva de insulina (Eastwood, 2008). 

 

6.2.3. Doseamento de fructosamina 

A variação da glicémia ao longo do dia depende de inúmeros factores. Deste modo, uma 

determinada medição da glucose representa apenas a sua concentração sanguínea no 

momento da colheita do sangue. Assim, Jensen (1992) sugeriu que o doseamento de 

fructosamina resolveria o problema relacionado com as rápidas variações da glicémia. 

A fructosamina é uma ceto-amina originada a partir de uma reacção não enzimática, 

irreversível, de ligação entre um hidrato de carbono (geralmente a glucose) e uma proteína 

(geralmente a albumina). Como tal, a concentração de fructosamina depende directamente 

da glicémia e do turn-over das proteínas séricas. Considerando uma semi-vida da albumina 

de 15 a 20 dias, o doseamento da fructosamina reflecte o equilíbrio glicémico das duas a 

três semanas que precedem a colheita de sangue (Médaille, 1997). 

Este doseamento de fructosamina pode estar alterado em situações de hipoalbuminémia 

(insuficiência hepática, síndrome nefrótico, afecções urológicas, leishmaniose, afecções 

cardiorespiratórias, etc) ou no caso de disglobulinémia secundária a um síndrome 

inflamatório. Deste modo, é fundamental dosear simultaneamente as proteínas totais e a 

albumina, como forma de confirmar que a variação da concentração de fructosamina resulta, 

unicamente, da variação da concentração sanguínea de glucose (Loste & Marca, 2001). 

O interesse do doseamento da fructosamina é elevado na detecção de hiperglicémias 

crónicas ligadas à evolução de diabetes mellitus, como meio de controlo da doença e do seu 

tratamento. De modo semelhante, é possível evidenciar uma hipoglicémia crónica através 

do doseamento de fructosamina, razão pela qual é um método igualmente importante no 

controlo do insulinoma (Mellanby & Herrtage, 2002). 

Desta forma, um único resultado de fructosamina inferior aos valores de referência pode 

indicar uma hipoglicémia persistente e assim auxiliar no diagnóstico de insulinoma (Loste, 

Marca, Perez & Unzueta, 2001). Estes valores encontram-se compreendidos no intervalo 

202,80 ± 31,22 µmol/L num cão com insulinoma, estando os valores normais compreendidos 

no intervalo de 260 a 340 µmol/L (Médaille, 2002). 

 
 

6.2.4. Demonstrar que um insulinoma está na origem da hipoglicémia 
 

6.2.4.1. Doseamento de insulina 

Uma glicémia em jejum inferior a 60 mg/dl é sugestiva da existência de um tumor das 

células β, no entanto é insuficiente para o seu diagnóstico. Com efeito, o diagnóstico 

definitivo de insulinoma é feito quando um cão com hipoglicémia apresenta 
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concomitantemente uma concentração sérica de insulina igual ou superior ao normal. Deste 

modo, em animais com suspeita deste tumor, as concentrações de glucose e de insulina são 

avaliadas simultaneamente, como forma de demonstrar um estado de hiperinsulinémia 

durante uma hipoglicémia (Pastor, Dernis, Gallay, Merveille & Garnier, 2007). Numa 

situação normal, a hipoglicémia suprime a secreção de insulina, sendo o grau de supressão 

directamente proporcional à severidade da hipoglicémia. No entanto, se a insulina for 

sintetizada e secretada por células neoplásicas autónomas, esta supressão não se verifica e 

encontramos animais com concentrações séricas de insulina elevadas (Nelson & Couto, 

2003). 

O método mais simples para este doseamento consiste em hospitalizar o animal em jejum 

durante um dia e realizar medições da glicémia com intervalos de uma hora (Tabela 5). 

Quando a concentração de glucose sérica atinge valores inferiores a 60 mg/dl (geralmente 

40 mg/dl), deve-se proceder de imediato à colheita de uma amostra de sangue, a qual será 

enviada para o laboratório para doseamento simultâneo de glucose e de insulina (Muller, 

2006). O cão pode posteriormente ser alimentado, com pequenas refeições, nas 3 horas 

seguintes, para evitar desta forma flutuações severas na concentração de glucose 

sanguínea e também de modo a evitar uma hipoglicémia reactiva pós-prandial (Feldman & 

Nelson, 2004). 

 

 

Tabela 5 – Protocolo para determinação da glucose sangínea e insulina sérica, na 
confirmação de insulinoma (Feldman & Nelson, 2004). 

 
 

Início da hospitalização 
 

 

Animal em jejum. 
 

Determinação da glucose sanguínea. 

 
Cada 60 minutos 

 

 

Medição da glicémia até se atingir 

aproximadamente 40 mg/dl. 

 
 

Glucose igual ou inferior a 40 mg/dl 
 

 

Colheita de sangue para determinação 

laboratorial de glucose e de insulina. 
 

Alimentar o animal com refeições ligeiras 

nas próximas horas. 

 

 

Segundo dados publicados por Siliart e Stambouli (1996), o doseamento simultâneo da 

concentração de glucose e de insulina, realizado apenas numa amostra sanguínea, é 

frequentemente insuficiente para o diagnóstico laboratorial de insulinoma no cão. Dada a 
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natureza pulsátil do tumor, é aconselhável realizar diversas colheitas (quatro amostras 

separadas entre elas por intervalos de 60 a 150 minutos), como meio de detectar pelo 

menos um pico de hiperinsulinémia. Estes autores demonstraram que a percentagem de 

casos duvidosos diminui de 32,4% para 6,7%, quando o doseamento simultâneo de insulina 

e glucose é realizado em quatro colheitas sucessivas de sangue. 

 

6.2.4.2. Interpretação da insulinémia 

Posteriormente ao seu doseamento, é então fundamental interpretar os valores de insulina 

obtidos, como forma de confirmar ou excluir o diagnóstico de insulinoma.  

Frequentemente, animais com insulinoma apresentam concentrações séricas de insulina 

compatíveis com o intervalo de referência normal (5 - 20 µUI/ml). Estes casos não são para 

excluir, uma vez que a obtenção de uma insulinémia normal face uma hipoglicémia indica 

uma secreção excessiva de insulina (Simpson & Cook, 1998). 

A ocorrência de concentrações de insulina sérica superiores a 20 µUI/ml, num cão com 

concomitante concentração de glucose sanguínea inferior a 60 mg/dl e sinais clínicos 

enquadrando-se nos descritos na Tabela 3, são fortemente sugestivos de insulinoma 

(Feldman & Nelson, 2004). 

Alguns critérios podem ser utilizados para a interpretação da concentração de insulina em 

jejum (Pastor et al, 2007): 

 Insulina > 20 µUI/ml (> 144 pmol/L) – hiperinsulinémia absoluta, consistente com 

insulinoma (probabilidade de insulinoma elevada); 

 Insulina 10-20 µUI/ml (72-144 pmol/L) – hiperinsulinémia relativa, consistente com 

insulinoma (possível insulinoma); 

 Insulina 5-10 µUI/ml (36-72 pmol/L) – não há confirmação de insulinoma 

(probabilidade de insulinoma baixa); 

 Insulina < 5 µUI/ml (< 36 pmol/L) – hipoinsulinémia, inconsistente com insulinoma 

(hipótese de insulinoma eliminada). 

 

É importante ter em consideração que num animal saudável e em jejum os valores normais 

da glicémia e da insulinémia encontram-se entre os 70 – 110 mg/dl e 5 – 20 µUI/ml, 

respectivamente (Nelson & Couto, 2003). 

Concluindo, uma concentração elevada de insulina num animal hipoglicémico é consistente 

com insulinoma. Se a concentração de insulina se encontrar entre valores médios a 

elevados, é então possível considerar a existência de um tumor secretante de insulina, uma 

vez que para concentrações de glucose inferiores a 40 mg/dl, a concentração de insulina 

deveria ser baixa ou até mesmo indetectável. Concentrações séricas de insulina 

coincidentes com os valores mínimos de referência são consideradas equívocas e não 

permitem estabelecer um diagnóstico. Por sua vez, uma concentração reduzida de insulina, 
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num animal em hipoglicémia, resulta do feedback negativo originado pela diminuição da 

glicémia. Assim, verifica-se uma resposta adequada das células β na secreção de insulina, 

não sendo deste modo consistente com o diagnóstico desta neoplasia (Kintzer, 2004). 

Quando os resultados são compatíveis com os últimos dois pontos, é aconselhável obter 

uma história mais detalhada, procurar novos dados no exame físico, realizar uma ecografia 

abdominal ou até mesmo repetir os doseamentos de glucose e de insulina, como forma de 

encontrar uma outra causa para a hipoglicémia manifestada (Feldman & Nelson, 2004). 

 

6.2.4.3. Rácios Insulina: Glucose 

Actualmente existem diversas fórmulas que contribuem para uma adicional avaliação da 

relação entre as concentrações de glucose sanguínea e de insulina, ao mesmo tempo que 

auxiliam no diagnóstico de insulinoma, quando os resultados laboratoriais são ambíguos. 

Nesta medida, estas fórmulas tornam-se úteis nos casos em que se observa uma alteração 

da insulinémia basal sem se demonstrar uma hiperinsulinémia absoluta (Goy-Thollot, 2003). 

Os resultados encontrados por estes métodos analíticos devem ser interpretados com 

precaução e são sujeitos a numerosas controvérsias (Simpson & Cook, 1998), preferindo 

alguns autores apenas interpretar a concentração absoluta de insulina em hipoglicémia (De 

Fornel & Rosenberg, 2006). 

A fórmula mais simples consiste no rácio insulina: glucose (Insulin: Glucose Ratio, IGR). 

Este rácio compara a concentração de insulina (µUI/ml) com a de glucose (mg/dl) e 

apresenta a vantagem de oferecer um único diagnóstico com poucos erros (Stockham & 

Scott, 2002). Um IGR igual ou superior a 13,5 µUI/mg é consistente com insulinoma (Goy-

Thollot, 2003). Deve ser considerado o factor 0,056 para converter de mg/dl para mmol/L e o 

factor de conversão 18,02 na situação inversa (Simpson & Cook, 1998). 

 

 

 

 

Existe uma outra fórmula, o rácio insulina: glucose corrigido (Amended Insulin: Glucose 

Ratio, AIGR), o qual se baseia no pressuposto que os níveis de insulina devem ser iguais a 

zero se a glucose sanguínea descer a valores inferiores a 30 mg/dl (Simpson & Cook, 1998). 

 

 

 

 

 

O uso de “– 30” na fórmula baseia-se na teoria que em humanos saudáveis, as 

concentrações séricas de insulina não são detectáveis quando a concentração de glucose é 

)/(cos
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igual ou inferior a 30 mg/dl. Sempre que isto se verifica, o número 1 deve ser usado como 

denominador (Feldman & Nelson, 2004). 

Extrapolando da literatura de Medicina Humana, muitos autores sugeriram que um rácio 

insulina: glucose corrigido superior a 30 µUI/mg é sugestivo de insulinoma, embora possa 

igualmente ocorrer em animais com outras causas para a hipoglicémia (Stockham & Scott, 

2002). 

Contudo, estes testes não são recomendados quer pela reduzida sensibilidade do rácio 

insulina: glucose quer pela reduzida especificidade do rácio insulina: glucose corrigido 

(Ettinger & Feldman, 2005). 

 
 

6.2.4.4. Testes de estimulação 

Existem várias substâncias conhecidas por estimular a secreção de insulina, quer pelas 

células β normais, quer pelas neoplásicas, tais como a glucagina, a glucose, a tolbutamida e 

a adrenalina, as quais são utilizadas em testes de estimulação destinados a identificar a 

existência de células β neoplásicas. Estes métodos avaliam a resposta da concentração de 

glucose sanguínea e de insulina sérica após a administração destas substâncias, permitindo 

detectar as diferenças na secreção entre células β normais e células β neoplásicas 

(Feldman & Nelson, 2004). 

Estes testes não são utilizados para estabelecer o diagnóstico de insulinoma e o seu uso 

não é recomendado, na medida em que os seus potenciais benefícios não estão 

correctamente determinados e o risco de complicações, como uma consequente 

hipoglicémia severa, é elevado (Simpson & Cook, 1998). Adicionalmente, possuem uma 

sensibilidade inferior à do rácio insulina: glucose (Steiner & Bruyette, 1998). 

 
 

6.2.5. Localizar e caracterizar a extensão do processo neoplásico 
 

6.2.5.1. Imagiologia abdominal 

A imagiologia abdominal não é o método mais adequado para se proceder a um diagnóstico 

definitivo de insulinoma. Tendo em conta que a maioria destes tumores são de dimensões 

inferiores a 4 cm de diâmetro, nem sempre é possível detectar-se a neoplasia através de 

técnicas imagiológicas. Podem, contudo, ser utilizadas como meio complementar de 

diagnóstico na detecção de metástases e na avaliação da extensão das lesões. A sua 

utilização é então fundamental, principalmente porque na maioria dos casos a natureza 

deste tumor é maligna e a caracterização da extensão e evolução clínica auxiliam a escolha 

da terapêutica a instituir e o prognóstico desta doença (Eastwood, 2008). 
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6.2.5.1.1. Radiografia 

A realização de radiografias abdominais é geralmente pouco útil na detecção do tumor, 

embora alterações como hepatomegália ou diminuição do contraste abdominal possam 

estar presentes em situação de doença metastática. Muito raramente, é ainda possível 

encontrar-se um deslocamento dos órgãos abdominais ou uma massa no quadrante cranial 

direito do abdómen (Tual, 2003). 

A radiografia torácica tem igualmente pouco valor em termos de diagnóstico, na medida em 

que os insulinomas raramente metastizam nos pulmões (Feldman & Nelson, 2004). 

 

6.2.5.1.2. Ecografia abdominal 

A ecografia é um método imagiológico útil, facilmente disponível, não invasivo e de custo 

relativamente baixo. Esta técnica permite a identificação de massas na região do pâncreas e 

fornece evidências de possível processo metastático no parênquima hepático e em 

estruturas adjacentes (tecidos peri-pancreáticos). Devido ao pequeno tamanho da maioria 

dos tumores secretores de insulina, os dados ultrasonográficos são frequentemente 

interpretados como normais. Contudo, apesar do exame ecográfico ser aparentemente 

normal, não se pode descartar a hipótese de existir desenvolvimento tumoral (Nyland, 

Mattoon, Herrgesell & Wisner, 2002). 

Estas técnicas apresentam a desvantagem da sua sensibilidade estar fortemente 

dependente da resolução do equipamento e da experiência do operador (Kintzer, 2004). São 

ainda negativamente afectadas pela presença de gás no tubo digestivo que envolve a área 

de interesse (estômago, duodeno e cólon), pela presença de gordura intra-abdominal e são 

mais difíceis de executar em cães de raças grandes (Gaschen, 2008). 

Embora a percentagem de detecção do tumor por esta técnica seja reduzida, pode ser 

considerada um método útil que permite excluir outros diagnósticos diferenciais de 

hipoglicémia. Nas situações em que não se encontram lesões, mas o índice de suspeita de 

insulinoma ainda se mantém elevado, o mais indicado será encaminhar o animal para 

cirurgia, para a realização de uma laparotomia exploratória (Eastwood, 2008).  

Numa situação normal, o pâncreas apresenta uma dimensão inferior a 10 mm de espessura 

com uma estrutura geralmente homogénea. O lobo pancreático direito encontra-se 

localizado na região do rim direito e do duodeno descendente e a sua ecogenicidade normal 

é semelhante ou ligeiramente superior à do lobo caudado do fígado. A veia pancreático-

duodenal visualiza-se neste lobo e pode ser seguida até à veia gastro-duodenal e à veia 

porta. O lobo esquerdo encontra-se na região triangular limitada pelo baço, estômago e rim 

esquerdo e é ligeiramente hipoecogénico quando comparado com o baço (Maï, 2000). Por 

sua vez, em animais com suspeita de tumor pancreático, o aspecto ecográfico deste órgão 

não é específico e este exame não permite diferenciar de lesões inflamatórias (Nyland, 

Mattoon, Herrgesell & Wisner, 2002). 
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O insulinoma é o segundo tipo de tumor mais frequentemente encontrado por ecografia do 

pâncreas, sendo o primeiro o carcinoma do parênquima exócrino. Estes tumores surgem na 

forma de nódulos ou massas hipoecogénicas ou de ecogenicidade mista, heterogéneas, de 

dimensões inferiores aos carcinomas exócrinos, sendo por vezes micronodulares (Figura 

11). No entanto, quando são visíveis, apresentam a forma de nódulos hipoecogénicos 

esféricos ou lobulares (Gaschen, 2008). 

 

Figura 11 – Aspecto ecográfico de um nódulo hipoecogénico compatível com um 
tumor das células β. Imagem original, cedida pelo serviço de Imagiologia da ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes, um aumento do tamanho dos linfonodos duodenais, como consequência de 

metastização, pode ser confundido com a existência de nódulos pancreáticos, uma vez que 

o insulinoma adquire igualmente a forma de nódulos hipoecogénicos (Maï, 2000). 

Num estudo realizado em 30 cães com tumor das células β confirmado cirurgica e 

histologicamente, a avaliação ecográfica realizada anteriormente à cirurgia identificou a 

presença de uma massa em apenas 8 cães (27%). Tumores localizados no lobo esquerdo 

do pâncreas são identificados mais frequentemente do que aqueles que se encontram quer 

no corpo quer no lobo direito. O tamanho médio dos tumores extraídos cirurgicamente, 

identificados por ultrasonografia, é de 2,9 cm x 2,7 cm (variando de 2 x 2 cm a 5 x 4 cm). No 

entanto, verifica-se que nos animais cujas massas pancreáticas não sejam identificadas 

ecograficamente, o tamanho médio dos tumores no momento da cirurgia é de 1,7 cm x 1,5 

cm (0,4 x 0,4 cm a 5 x 2 cm) (Feldman & Nelson, 2004). Na ausência de derrame peritoneal, 

apenas massas de 2 a 3 cm de diâmetro podem ser identificadas, mas já foram detectados, 

por ecografia, tumores de apenas 7 mm (Lamb, Simpson & Boswood, 1995). 

A visualização ecográfica de alterações sugestivas de doença metastática auxilia na escolha 

do plano terapêutico a instituir, adoptando-se preferencialmente nestas situações um 

tratamento médico em detrimento de uma abordagem cirúrgica (Feldman & Nelson, 2004). 
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Recentemente, tem sido desenvolvida uma nova técnica, a qual consiste numa 

ultrasonografia endoscópica (Figura 12). Este método apresenta uma sensibilidade e 

eficácia de 93% para tumores neuro-endócrinos e permite visualizar o pâncreas através de 

estruturas adjacentes como o estômago ou o duodeno. No entanto, enquanto a cirurgia for 

um método de diagnóstico e representar o tratamento de eleição para esta doença, a 

importância dos métodos imagiológicos no diagnóstico de insulinoma é debatida (Anderson 

& Carpenter, 2000). 

 
 
 
Figura 12 – Ultrasonografia endoscópica realizada num paciente humano, na qual se 
visualiza um nódulo pancreático hipoecogénico (Muller, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6.2.5.1.3. Tomografia Axial Computorizada 

Outros meios de diagnóstico imagiológico, como a Tomografia Axial Computorizada (TAC) 

ou a Ressonância Magnética, podem ser úteis mas, na realidade, não são frequentemente 

utilizados (Kintzer, 2004). 

A realização de uma TAC abdominal (Figura 13) pode evidenciar a presença de metástases 

hepáticas mas, o tumor primitivo e as metástases ganglionares são, por vezes, difíceis de 

visualizar. Contudo, é o mais sensível dos exames imagiológicos à disposição e fornece 

uma mais valia em termos de diagnóstico, relativamente à detecção do tumor primário e da 

sua metastização, quando comparada com a ecografia abdominal (De Fornel & Rosenberg, 

2006). 
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Figura 13 – Imagens da TAC de um cão com insulinoma (Iseri et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A). Previamente à injecção de contraste. (B) Fase arterial. (C) Fase pancreática. (D). Fase de 

equilíbrio. O pâncreas normal (seta) e a massa tumoral (seta curva) são visualizados na fase arterial. 

A aorta está indicada com um triângulo. 

 

Um estudo demonstra que a TAC identifica um insulinoma em cerca de 71% dos cães 

enquanto que, em apenas 36% dos animais, se detecta o tumor ecograficamente. No 

entanto, a capacidade para identificar metástases a nível dos linfonodos é menos evidente 

na TAC (40%) (Robben et al, 2005). Estas limitações resultam da reduzida alteração do 

contorno pancreático por parte do tumor e das ligeiras modificações entre as lesões e o 

parênquima pancreático normal, antes e após injecção de contraste (Eastwood, 2008). No 

entanto, permite delimitar a zona neoplásica da porção pancreática normal. As imagens 

assim obtidas por tomografia axial computorizada são úteis na determinação da 

necessidade de realizar uma cirurgia e auxiliam, igualmente, na definição do prognóstico 

(Iseri et al, 2007). 

 

6.2.5.1.4. Cintigrafia 

A cintigrafia tem sido recentemente descrita como um método seguro e fiável na localização 

e na classificação do tumor quanto à sua evolução (Figura 14). Contudo, apresenta 

inconvenientes que limitam a sua utilização mais frequente, tais como o seu custo elevado, 

o acesso ainda restrito a este tipo de material (Garden, 2005) e o facto de não permitir 

rastrear tumores de tamanho inferior a 3 mm (Tual, 2003). 
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Comparativamente a outras técnicas, apresenta vantagens em termos de especificidade das 

imagens obtidas. No entanto, não permite uma detecção sistemática do tumor, na medida 

em que apresenta reduzida sensibilidade (De Fornel & Rosenberg, 2006). 

Na realização deste exame é utilizado o octreótido ([111In-DTPA-D-Phe1]-octreotide), um 

análogo da somatostatina marcado radioactivamente por 111Indio, e com um tempo de semi-

vida superior. Este composto radioactivo vai posteriormente fixar-se aos receptores de 

somatostatina presentes nas células tumorais, quer do tumor principal quer das metástases, 

os quais demonstram grande afinidade para o octreótido (Lester, Newell, Hill & Lanz, 1999). 

Este núcleo radioactivo pode ser visualizado por cintigrafia regular ou por Tomografia 

Computorizada de Emissão Única de Fotão (Single Photon Emission Computed 

Tomography, SPECT), permitindo este último localizar o tumor e as metástases com mais 

precisão, embora necessite de uma maior dose de octreótido (Robben et al, 2005). 

 
 
Figura 14 – Cintigrafia com octreótido num cão. Actividade radioactiva anormal na 
região pancreática (Muller, 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Particularidades terapêuticas do insulinoma canino 
 

7.1. Tratamento médico versus tratamento cirúrgico 

O tratamento do insulinoma tem como objectivo aumentar a concentração de glucose 

sanguínea, quer através da exérese cirúrgica do tumor, quer por medidas médicas. A 

escolha entre estas duas terapêuticas é por vezes delicada (De Fornel & Rosenberg, 2006). 

A exploração cirúrgica parece ser a melhor ferramenta de diagnóstico, terapêutica e 

prognóstico para o insulinoma canino. Permite eliminar a fonte primária da doença quando 
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se trata de uma massa única de exérese fácil. Contudo, na presença de tumores cuja 

remoção não seja praticável ou quando existe já metastização, a eliminação da maior 

quantidade possível de tecido anormal tem frequentemente resultado na remissão, ou pelo 

menos na redução, dos sinais clínicos e na melhoria da resposta à terapêutica médica 

(Billet, 2006). 

Apesar destes benefícios, a cirurgia consiste num método de diagnóstico e terapêutico 

agressivo, na medida em que é realizada em animais com elevada incidência de doença 

metastática e, também, em cães velhos. Com efeito, como regra geral, a abordagem 

cirúrgica é pouco recomendada em cães com idade superior a 12 anos, com metástases 

identificadas por ultrasonografia ou em cães com uma doença concomitante que aumente o 

risco anestésico (Feldman & Nelson, 2004). 

Em determinadas situações, é recomendável instituir uma terapêutica médica direccionada 

para a hipoglicémia crónica, nomeadamente quando não se procede a uma laparotomia 

exploratória, quando existem metástases ou quando existe uma massa não removível 

cirurgicamente (Nelson & Couto, 2003). Muitos animais com desenvolvimento metastático, 

quando submetidos a este tipo de tratamento, podem persistir com o mínimo de 

complicações durante vários meses até mais de um ano. Contudo, não é possível desta 

forma povidenciar uma completa remissão do tumor e prevenir o desenvolvimento de 

metástases (Feldman & Nelson, 2004). 

 

7.2. Tratamento médico 

Quando se opta, em primeira intenção, por uma abordagem médica, a escolha do protocolo 

terapêutico deve ser realizada especificamente para cada caso, de acordo com a idade do 

animal, a existência de afecções simultâneas, os resultados dos exames imagiológicos e a 

disponibilidade do proprietário (De Fornel & Rosenberg, 2006). Este tratamento consiste 

numa terapêutica anti-hormonal, a qual diminui a ocorrência de sinais clínicos (Kintzer, 

2004). 

O tempo médio de vida de um cão sujeito a tratamento médico é 12 meses desde o 

aparecimento dos sinais de hipoglicémia (Simpson & Cook, 1998). 

 

7.2.1. Tratamento de urgência da hipoglicémia aguda 

O objectivo do tratamento de urgência consiste em restaurar a glicémia, como forma de 

suspender as convulsões ou o coma (Goy-Thollot, 2003).  

Quando um cão se apresenta com episódios de convulsões, o proprietário deve ser instruído 

a aplicar uma solução açucarada (como por exemplo mel) sobre a mucosa bucal do animal. 

Geralmente, cães hipoglicémicos respondem em 30 a 120 segundos. Se o animal responder 

a esta administração de glucose, deve ser alimentado com uma refeição ligeira, rica em 
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proteína, caso se encontre consciente e em decúbito esternal. Posteriormente, deve ser 

mantido em repouso e ser encaminhado para o Médico Veterinário assistente (Feldman & 

Nelson, 2004). 

Uma vez sob cuidados clínicos, deve-se instituir uma terapêutica para a hipoglicémia com 

administração lenta, por via IV, de bolus de dextrose (1 a 2 ml/kg de dextrose a 50% durante 

5 a 10 minutos). Se a crise hipoglicémica cessar, coloca-se posteriormente o animal com 

uma infusão contínua de glucose a 2,5% ou 5% IV, de 20 a 40 ml/kg/dia, de acordo com as 

necessidades e com o estado do paciente (Kintzer, 2004). 

Uma administração excessiva de glucose deve ser evitada, na medida em que previne uma 

potencial estimulação da libertação de insulina pelo tumor e, consequentemente, um 

agravamento da hipoglicémia. A hipoglicémia pode originar um ciclo difícil de quebrar, com o 

aparecimento de hipoglicémias cada vez mais severas, que se manifestam por convulsões 

persistentes e terminam na morte do animal (Feldman & Nelson, 2004). 

Assim que o animal se encontrar estável e os sinais clínicos estiverem controlados, uma 

alimentação frequente realizada em pequenas tomas deve ser instituída, bem como uma 

terapia com glucocorticóides (Feldman & Nelson, 2004). 

A resposta à administração de glucose de um cão hipoglicémico com sinais neurológicos 

raramente falha. Na ausência de uma resposta positiva à glucose, pode-se considerar que 

estes sinais resultam de outra alteração, não relacionada com a hipoglicémia. Contudo, 

consequentemente à hipoglicémia severa e à resultante hipóxia cerebral, podem surgir 

lesões centrais irreversíveis, por edema e por morte celular do tecido nervoso. Para o 

edema está indicada a utilização de manitol (1 mg/kg IV de uma solução a 20%, a uma 

velocidade de 2 ml/kg/minuto), furosemida (bolus de 0,7 mg/kg IV, repetindo após 4 horas) e 

glucocorticóides (succinato de prednisona sódica a 30 mg/kg IV, seguida de dexametasona 

0,1 mg/kg IV cada 12 horas, durante 3 dias) (Fenner, 1995). Em associação, utiliza-se o 

diazepam ou outro anti-convulsivo de acção mais potente para o controlo das convulsões. 

Estes casos podem necessitar de terapia a longo prazo com fenobarbital ou outro fármaco 

anti-convulsivo (Kintzer, 2004). 

 

7.2.1.1. Administração de Glucagina 

Uma alternativa a este tratamento é apresentada por Fischer, Smith e Harkin (2000). Estes 

autores sugerem uma administração de glucagina a 15 ng/kg/minuto em bolus IV sendo o 

animal, posteriormente, submetido a uma perfusão com uma solução de 1 µg/ml, a uma 

velocidade de 5-13 ng/kg/minuto (até 40 ng/kg/minuto), a um ritmo constante. Esta 

terapêutica permite um controlo das convulsões, que até então não se tenha obtido com a 

administração de glucocorticóides ou com soluções glucosadas. No entanto, estes animais 

requerem monitorização constante da glicémia.  
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A glucagina inibe assim a secreção de insulina e os seus efeitos biológicos são directamente 

opostos ao desta proteína, isto é, aumenta a concentração sanguínea de glucose por 

estimulação da glicogenólise hepática e da gluconeogénese. Contudo, para ser eficaz, os 

animais necessitam de possuir uma reserva glicogénica suficiente (Jaglin, 2007). 

Simultaneamente, este protocolo com glucagina promove variações menores no ciclo 

hiperglicémia/hipoglicémia. A euglicémia pode ser atingida ao fim de 1 hora mas a 

administração de glucagina deve ser continuada até 4 dias. O efeito desta terapêutica 

persiste por mais de 3 semanas (Eastwood, 2008). 

 

7.2.2. Tratamento clínico da hipoglicémia crónica 

As medidas clínicas para o tratamento da hipoglicémia crónica devem ser iniciadas nos 

casos em que não se proceda a uma laparotomia exploratória ou quando o desenvolvimento 

de doença metastática ou de neoplasia não removível cirurgicamente resultam na recidiva 

dos sinais clínicos (Tobin, Nelson, Lucroy, Wooldridge & Feldman, 1999). 

Os objectivos do tratamento a longo prazo consistem em reduzir a frequência e a severidade 

dos sinais clínicos, além de evitar uma crise hipoglicémica aguda. Ainda não foi descrito um 

protocolo quimioterápico específico eficaz contra as células β neoplásicas, que não promova 

efeitos colaterais. Portanto, o tratamento médico actual consiste numa terapêutica anti-

hormonal inespecífica, a qual é paliativa e procura minimizar a hipoglicémia, mediante um 

aumento da absorção de glucose pelo tracto digestivo, uma estimulação da gluconeogénese 

e da glicogenólise hepáticas ou uma inibição da síntese e secreção de insulina ou das suas 

acções periféricas (Steiner & Bruyette, 1998). 

A terapia anti-hormonal consiste, primariamente em administrar refeições frequentes, 

glucocorticóides, diazóxido e análogos da somatostatina (Nelson & Couto, 2003). 

 

7.2.2.1. Maneio dietético 

Os cães com tumores das células β apresentam um excesso relativo ou absoluto, 

persistente, de insulina. Se for fornecida uma fonte constante de calorias como substrato 

para a insulina, os episódios de hipoglicémia podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados 

(Tual, 2003). 

Deste modo, são recomendadas dietas ricas em proteínas, gorduras e hidratos de carbono 

complexos, as quais minimizam os efeitos de uma hipoglicémia pós-prandial (Eastwood, 

2008). Se forem utilizadas rações comerciais, deve-se combinar ração seca e ração húmida, 

administrando-as em três a seis pequenas refeições (Feldman & Nelson, 2004). Os 

açúcares simples podem estimular directamente a secreção de insulina pelas células β 

neoplásicas e, portanto, devem ser evitados (Meleo & Caplan, 2000). 

O exercício deve ser limitado a pequenos passeios com coleira e trela (Pastor et al, 2007). 
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7.2.2.2. Glucocorticóides 

A terapêutica com glucocorticóides deve ser iniciada quando a dieta não for eficaz na 

prevenção dos sinais clínicos de hipoglicémia (Feldman & Nelson, 2004). 

Os glucocorticóides de síntese possuem uma actividade cinco vezes superior ao cortisol, 

mas uma fraca actividade mineralocorticóide. Apresentam uma rápida absorção por via oral 

e os seus efeitos duram entre 12 a 36 horas (De Fornel & Rosenberg, 2003). 

Estes fármacos possuem propriedades hiperglicemiantes, na medida em que diminuem a 

utilização periférica de glucose, induzem uma resistência periférica à insulina, 

antagonizando os seus efeitos a nível celular, estimulam a glicogenólise hepática e, 

indirectamente, fornecem substratos necessários para a gluconeogénese, particularmente 

graças a um aumento do catabolismo proteico (Eastwood, 2008).  

A prednisolona é o glucocorticóide de eleição, na dose inicial de 0,5 mg/kg/dia cada 12 

horas (Goy-Thollot, 2003). No caso dos sinais clínicos de hipoglicémia serem controlados, a 

medicação deve ser mantida, sem ajuste da dose. Se os sinais persistirem ou recidivarem, a 

dose de prednisolona deverá ser aumentada gradualmente (até 4 – 6 mg/kg/dia) até que 

desapareçam ou que surjam sinais clínicos de hiperadrenocorticismo iatrogénico. Nestas 

situações, o tratamento não deve ser interrompido, mas deve-se reduzir a dose de 

prednisolona (Nelson & Couto, 2003). 

Esta opção terapêutica apresenta a vantagem de ser economicamente viável e estar 

bastante disponível ao clínico (Eastwood, 2008). No entanto, os glucocorticóides são 

responsáveis por determinados efeitos secundários, tais como uma poliúria / polidipsia e 

uma polifagia, sobretudo no início do tratamento; gastrites ou úlceras gastro-duodenais, por 

estimulação da secreção de gastrina; pancreatite, por aumento da viscosidade das 

secreções pancreáticas e por uma hiperplasia do epitélio do canal pancreático; 

hipotiroidismo secundário, por supressão da secreção da tirotrofina (Thyroid Stimulating 

Hormone, TSH) e por diminuição da secreção de hormonas tiroideias; e aumento do valor 

da fosfatase alcalina sérica, resultante da produção de uma isoenzima córtico-induzida. A 

sua utilização está contra-indicada em animais com úlceras gastro-duodenais, cadelas 

gestantes ou cães com afecções virais, parasitárias ou micóticas simultâneas, não 

controladas por um tratamento específico. Este fármaco deve, ainda, ser utilizado com 

precaução em animais com uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma 

hipertensão arterial ou com úlceras da córnea simultâneas (De Fornel & Rosenberg, 2003). 

 

7.2.2.3. Diazóxido 

O diazóxido (Proglycem®) é uma sulfamida pertencente ao grupo dos diuréticos tiazídicos 

(sulfamida benzotiazídica), com um tempo de semi-vida plasmático de 5 horas, no cão, no 

entanto sem um efeito diurético notável (Adams, 2001). Esta substância deve ser utilizada 

quando o animal não responde ao maneio dietético e à administração de glucocorticóides. 
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Este fármaco tem uma acção hiperglicemiante, na medida em que inibe a secreção de 

insulina, por bloqueio da libertação intracelular de Ca2+, que, por sua vez, bloqueia a 

exocitose das vesículas contendo insulina. Simultaneamente, estimula a gluconeogénese e 

a glicogenólise hepáticas, por estimulação do sistema adrenérgico, com consequente 

secreção de adrenalina. Reduz ainda a utilização de glucose pelos tecidos, cujo efeito final é 

o desenvolvimento de hiperglicémia (Plumb, 2005). 

A dose utilizada numa primeira fase é de 10 mg/kg/dia, dividida em duas doses diárias, e 

pode ser aumentada, conforme necessário, cada 5 a 7 dias, em caso de não se verificar 

resposta ao tratamento, sem contudo exceder os 60 mg/kg/dia (De Fornel & Rosenberg, 

2003).  

O diazóxido pode originar diversos efeitos secundários, tais como anorexia, vómito, diarreia 

e pancreatite. Outras potenciais complicações relacionadas com o seu uso incluem 

taquicardia, aplasia medular, anemia, trombocitopénia, cataratas e retenção de sódio e de 

fluidos e ainda uma hiperglicémia. A redução da dose ou a administração deste fármaco 

juntamente com o alimento, pelo menos temporariamente, é na maioria das vezes eficaz no 

controlo dos sinais gastrointestinais que resultam da sua administração (Elie & Zerbe, 1995). 

O diazóxido é metabolizado pelo fígado e os seus metabolitos são excretados pelos rins e 

pelo sistema biliar. Com efeito, as reacções adversas podem-se desenvolver mais 

rapidamente, ou a uma dose inferior, em cães com disfunção hepática concomitante. Deve 

ser igualmente utilzado com precaução em animas com insuficiência cardíaca congestiva ou 

alterações na função renal (Feldman & Nelson, 2004). 

Os diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) potencializam a acção do diazóxido e podem ser 

associados a uma dose de 2 – 4 mg/kg/dia. Contrariamente, os fármacos α – adrenérgicos 

diminuem o seu efeito hiperglicemiante. O diazóxido interfere com o transporte proteico de 

bilirrubina, de warfarina e de fenitoína, e aumenta o efeito hipotensor de agentes como a 

hidralazina e a prazosina, pelo que o seu uso deve ser realizado com precaução (De Fornel 

& Rosenberg, 2003). 

Além dos seus efeitos secundários, este fármaco nem sempre está disponível ao clínico e 

consiste num tratamento de custo elevado, o que limita a sua utilização (Eastwood, 2008). 

 

7.2.2.4. Análogos da somatostatina 

O octreótido (Sandostatina®) é um pequeno péptido de síntese (8 ácidos aminados), análogo 

da somatostatina. A presença de diferenças entre estes dois péptidos, a nível das 

extremidades da molécula, confere ao octreótido uma maior resistência às peptidades e, 

consequentemente, um tempo de semi-vida mais longo. Deste modo, apresenta uma acção 

relativamente prolongada (maior concentração plasmática 1 hora após a administração), e 

uma elevada biodisponibilidade, quando administrado por via subcutânea (De Fornel & 

Rosenberg, 2003). 
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Este péptido possui igualmente uma acção hiperglicemiante e deve ser utilizado no 

tratamento médico do insulinoma, em animais que não respondem ao tratamento dietético, à 

administração de glucocorticóides e ao diazóxido (Robben et al, 1997). 

O octreótido inibe a síntese e a secreção de insulina pelas células β normais e neoplásicas, 

bem como a secreção de glucagina e de gastrina. A magnitude da resposta dos tumores 

secretores de insulina aos efeitos supressores deste péptido é variável, uma vez que 

depende da presença de receptores de membrana para a somatostatina nas células 

tumorais, aos quais se vai fixar (Rijnberk, 1996). Este análogo da somatostatina apresenta 

ainda uma acção anti-proliferativa, pois inibe a síntese de DNA e inibe igualmente a 

multiplicação celular (Simpson, Stepien, Elwood, Boswood & Vaillant, 1995). 

A somatostatina reduz os sinais clínicos de hipoglicémia em cerca de 40 a 50% dos cães 

submetidos a tratamento. Contudo, alguns destes animais tornam-se refractários à 

terapêutica. A dose de 10 a 40 µg/animal ou 2 a 16 µg/kg, por via subcutânea, duas ou três 

vezes ao dia, é bem tolerada e pode ser utilizada para tratar a hipoglicémia aguda ou 

crónica em alguns cães com tumores secretores de insulina. Nesta dose, não foram ainda 

descritos efeitos secundários para este fármaco (Plumb, 2005). 

O custo bastante elevado desta molécula limita a sua utilização em Medicina Veterinária (De 

Fornel & Rosenberg, 2003). 

 

7.2.2.5. Fármacos quimioterápicos 

A acção de fármacos quimioterápicos específicos contra uma neoplasia das células β dos 

ilhéus pancreáticos não foi ainda adequadamente avaliada no cão.  

A estreptozocina (Zanosar®) e o aloxano têm sido utilizados no tratamento de insulinomas 

em humanos, contudo o seu uso surge apenas esporadicamente na literatura de Medicina 

Veterinária. O desenvolvimento de uma insuficiência renal aguda é uma das complicações 

associadas com a utilização de ambos os fármacos (Nelson, 1995). Relativamente ao uso 

de aloxano, está descrito o desenvolvimento do síndrome de doença respiratória aguda 

(Feldman & Nelson, 2004). Outros efeitos secundários da estreptozocina descritos incluem 

aplasia medular (geralmente moderada), vómito (ocasionalmente severo), anorexia, diarreia, 

aumento da ALT e diabetes mellitus tipo I (Kintzer, 2004). 

Por outro lado, um estudo recente demonstra a inocuidade da estreptozocina, quando 

utilizada em paralelo com um protocolo de hidratação intenso prévio e após a administração 

do agente quimioterápico (Moore et al, 2002). A dose utilizada é de 500 mg/m2 todas as 3 

semanas e parece apresentar resultados semelhantes à cirurgia ou ao tratamento médico 

na normalização da glicémia, durante vários meses. Assim, pode ser utilizada como 

complemento desta mesma cirurgia ou na presença de metástases. O butorfanol pode ser 

utilizado durante a perfusão com estreptozocina devido aos seus efeitos anti-eméticos (Seki 

et al, 2005). 
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7.2.2.6. Outros fármacos 

Outros fármacos como o propanolol, a fenitoína e a L-asparaginase contribuem igualmente 

para o controlo dos episódios hipoglicémicos. Contudo, de modo semelhante aos anteriores, 

o seu uso não foi ainda completamente avaliado (Feldman & Nelson, 2003). 

 

7.3. Tratamento cirúrgico 

O tratamento de escolha face a um insulinoma envolve intervenção cirúrgica (Kintzer, 2004). 

Este tipo de abordagem tem como objectivo permitir a remoção da maior quantidade 

possível de tecido anormal, incluindo os locais de desenvolvimento metastático. Deste 

modo, é possível encontrar um diagnóstico conclusivo através da análise histopatológica 

dos nódulos removidos e, simultaneamente, pesquisar a existência de metástases 

demasiado pequenas para serem detectadas ecograficamente. Por consequência, a 

exérese do tumor secretante de insulina aumenta a eficácia do tratamento médico (Rijnberk, 

1996). 

O sucesso da cirurgia depende, em parte, da aplicação de diversas medidas como a 

administração de uma fluidoterapia adequada, com dextrose, e de um tratamento de suporte 

durante o período intra-cirúrgico. Com estas considerações, procura-se evitar complicações 

como o desenvolvimento de hipoglicémias severas e de uma pancreatite pós-cirúrgica 

(Feldman & Nelson, 2004). 

Mesmo em cães com doença metastática presente e comprovada cirurgicamente, ou com 

tumores de extirpação completa impraticável, a eutanásia não é recomendada, uma vez que 

estes pacientes, quando sujeitos a tratamento médico, podem sobreviver durante vários 

meses a mais de um ano, com o mínimo de complicações (Nelson & Couto, 2003).  

Apesar dos benefícios da cirurgia, a mortalidade intra e pós-cirúrgica não pode ser 

negligenciada. Esta mortalidade resulta do risco de hipoglicémia consequente a uma 

libertação excessiva de insulina aquando da manipulação do tumor e do risco de pancreatite 

associada à pancreatectomia parcial (De Fornel & Rosenberg, 2006). 

 

7.3.1. Considerações pré-cirúrgicas 

Até ao momento da cirurgia, um cão com insulinoma deve estar sujeito a um maneio 

adequado de modo a evitar novos episódios de hipoglicémia. 

Deste modo, é fundamental submeter o animal a repouso, a uma alimentação frequente com 

pequenas refeições e a uma terapêutica com glucocorticóides (prednisolona a 0,5 mg/kg, 

per os, duas vezes ao dia). Deve-se igualmente instituir uma fluidoterapia com dextrose de 

2,5% a 5%, 12 a 24 horas, antes, durante e após a cirurgia. Esta administração de soluções 

ricas em glucose não contribui para restaurar a euglicémia, no entando providencia um 

substrato para o correcto funcionamento do SNC, prevenindo os sinais clínicos na maioria 
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dos cães. Por outro lado, concentrações de dextrose em excesso (superiores a 5%) são 

contra-indicadas, na medida em que provocam sobre-estimulação do tumor e consequente 

hipoglicémia, por vezes fatal. O início de uma fluidoterapia previamente à cirurgia contribui 

simultaneamente para uma optimização da circulação na microvasculatura pancreática, o 

que minimiza o desenvolvimento de uma pancreatite pós-cirúrgica (Feldman & Nelson, 

2004). 

A concentração de glucose sanguínea deve ser medida imediatamente antes da cirurgia. 

Caso a glicémia se encontre com valores inferiores a 75 – 100 mg/dl, é recomendável 

proceder-se a uma administração adicional de glucose (Fossum et al, 2007). 

 

7.3.2. Considerações intra-cirúrgicas 

Um dos objectivos da cirurgia, tal como referido, consiste em manter a concentração de 

glucose sanguínea entre 75 a 100 mg/dl. Deste modo, é importante proceder-se a uma 

monitorização regular e rigorosa da glicémia, durante todo este procedimento (cada 20 a 40 

minutos), como forma de se prevenir hipoglicémias intra-cirúrgicas. Simultaneamente, 

mantém-se a infusão contínua de dextrose a 10 ml/kg/hora (Kintzer, 2004). 

Determinados compostos como o tiopental, propofol ou etomidato podem ser usados para a 

indução anestésica, uma vez que reduzem o metabolismo cerebral da glucose. Após a 

intubação, a anestesia deve ser mantida com isoflurano ou sevoflurano. Estes dois 

anestésicos, quando comparados com o halotano, promovem uma maior depressão do 

metabolismo cerebral (Fossum et al, 2007). 

Após preparação asséptica, a cavidade abdominal é aberta de forma a se realizar um 

exame minucioso da porção cranial, incluindo os linfonodos locais, o fígado, o baço, o 

omento, o mesentério e o duodeno, com o intuito de visualizar a neoplasia e localizar 

eventuais metástases. O pâncreas deve então ser palpado na sua totalidade, muito 

cuidadosamente (para evitar inflamação e consequente pancreatite), como forma de 

evidenciar os nódulos tumorais (Figura 15) (Billet, 2006). 

Posteriormente, é realizada uma pancreatectomia parcial para remoção dos nódulos 

tumorais, com uma margem adequada de tecido normal. No caso de serem detectados 

nódulos metastáticos, estes devem ser igualmente removidos, se possível (Figura 16). As 

massas assim extirpadas devem ser, numa fase posterior, encaminhadas para 

histopatologia (Fossum et al, 2007). 
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Figura 15 – Procedimento para detecção de uma massa intra-pancreática. Imagens 

originais, cedidas pelo serviço de Cirurgia da ENVL.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nas situações em que não é possível identificar o tumor, pode-se proceder à administração 

intravenosa de uma solução de azul de metileno. Previamente, é necessário diluir 3 mg/kg 

de azul de metileno a 1% em 250 ml de cloreto de sódio a 0,9% e administrar por via 

intravenosa durante 30 a 40 minutos. Este corante liga-se às células neoplásicas dos ilhéus 

de Langerhans, permitindo diferenciá-las do tecido normal envolvente. A fixação máxima 

ocorre ao fim de 30 minutos (Tual, 2003). No entanto, um efeito secundário frequente desta 

administração consiste numa anemia hemolítica, por vezes fatal, resultante da formação de 

corpos de Heinz (hematócrito inferior a 25%, 2 a 3 dias após a cirurgia) (Fossum et al, 

2007). Outros efeitos secundários, tais como o desenvolvimento de uma insuficiência renal 

aguda, uma pseudocianose, uma urina de coloração anormal e uma possível pancreatite, 

estão também descritos. Tendo em consideração estes efeitos bem como o sucesso de 

identificação dos nódulos, esta técnica não é utilizada por rotina (Feldman & Nelson, 2004). 

A ecografia intra-cirúrgica permite igualmente detectar com precisão os tumores 

pancreáticos, quando a palpação é insuficiente (Goy-Thollot, 2003). No Homem, este exame 

simples e de custo relativamente reduzido permite localizar o insulinoma em cerca de 90% 

dos pacientes. A ecografia pode ser particularmente útil no caso de tumores da cabeça do 

pâncreas, por exemplo, os quais são difíceis de evidenciar. Esta técnica permite igualmente 

realizar um exame ecográfico ao fígado para pesquisa de eventuais metástases. Os 

resultados obtidos em Medicina Veterinária têm sido encorajadores (Steiner & Bruyette, 

1998). 
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Figura 16 – Identificação de metástases esplénicas e posterior esplenectomia. Imagens 

originais, cedidas pelo serviço de Cirurgia da ENVL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, eventualmente, não for possível encontrar uma massa, apesar da confirmação do 

diagnóstico pela determinação de uma hipoglicémia simultaneamente a uma 

hiperinsulinémia, recomenda-se remover aproximadamente 50% do pâncreas, na suspeita 

de que a porção extirpada contenha o tumor. Em teoria, é possível remover 90% do 

pâncreas sem causar uma consequente insuficiência pancreática exócrina ou uma diabetes 

mellitus (Feldman & Nelson, 2004). É igualmente possível realizar biópsias pancreáticas 

como forma de procurar uma infiltração tumoral difusa (Billet, 2006). 

 

7.3.3. Considerações pós-cirúrgicas 

No pós-cirúrgico imediato, as concentrações de glucose sanguínea devem ser 

monitorizadas a cada hora, durante as primeiras 4 a 6 horas e, posteriormente a cada 2 a 4 

horas, com administração de bolus de dextrose ou de soluções contendo dextrose, 

adequadas ao valor da glicémia, durante as 48 a 72 horas seguintes. Por vezes, alguns 

cães permanecem normoglicémicos ou hiperglicémicos após a cirurgia, pelo que nestas 

situações a administração de fluidos glucosados não é necessária. A administração de 

glucose e electrólitos deve ser avaliada pelo menos duas vezes ao dia e, se indicado, 

providencia-se analgesia (Kintzer, 2004). Se a glicémia estabilizar (cerca de 75 mg/dl) pode-

se interromper a perfusão de glucose, enquanto que se a hipoglicémia persistir, é 

fundamental iniciar o tratamento médico (Tual, 2003). 

Por vezes, em animais sujeitos a uma hipoglicémia prolongada previamente à cirurgia, pode 

ocorrer o desenvolvimento de necrose cerebral. Nestes casos, certos sinais neurológicos, 

como ataxia, convulsões, alterações de comportamento e coma, podem persistir após a 
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remoção cirúrgica do tumor e independentemente de uma glicémia normal (Fossum et al, 

2007). 

Secundariamente a uma intervenção cirúrgica de um insulinoma podem surgir diversas 

complicações, como uma hipoglicémia persistente, uma pancreatite, uma diabetes mellitus, 

crises convulsivas ou uma polineuropatia difusa (Tabela 6) (Nelson & Couto, 2003). O 

desenvolvimento destas complicações está directamente relacionado com a experiência do 

cirurgião no manuseamento do pâncreas e na extirpação do tumor, na localização do próprio 

tumor (lobo periférico versus região central), na presença ou ausência de metástases 

funcionais e na adequação da fluidoterapia no período intra-cirúrgico (Feldman & Nelson, 

2004). 

 

Tabela 6 – Complicações pós-cirúrgicas em 51 cães (Trifonidou, Kirpensteijn & Robben, 

1998). 
 

Complicações pós-cirúrgicas Frequência (%) 

Hiperglicémia 

Hipoglicémia 

Atraso da cicatrização 

Pancreatite 

Morte 

Arritmias ventriculares 

Hemorragia 

Síncope 

35 

26 

13 

10 

10 

6 

6 

3 

 

 

Para um melhor controlo do sucesso da cirurgia, estes animais devem ser reavaliados cada 

1 a 3 meses com doseamentos da concentração de glucose em jejum. Caso esta glicémia 

seja inferior a 60 mg/dl deve-se suspeitar de uma recorrência do insulinoma. Neste caso, é 

fundamental confirmar a sua presença através do doseamento de insulina (Feldman & 

Nelson, 2004). 

 

7.3.3.1. Diabetes mellitus 

Ocasionalmente, estes animais desenvolvem diabetes mellitus após remoção cirúrgica do 

tumor secretor de insulina. Esta complicação resulta de uma secreção inadequada de 

insulina pelas células β não neoplásicas que estão atrofiadas. Com efeito, a remoção de 

todas, ou de grande parte, das células neoplásicas promove uma redução aguda da 

concentração de insulina, a qual se mantém até as células atrofiadas restabelecerem as 
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suas capacidades de secreção. Nas situações em que o animal permanece 

hipoinsulinémico, é necessário fornecer insulina exógena para se manter em euglicémia 

(Nelson & Couto, 2003). 

A terapêutica com insulina só se inicia quando a hiperglicémia e a glicosúria persistirem por 

períodos superiores a 2 a 3 dias após a supressão da administração de glucose (Simpson & 

Cook, 1998). Numa primeira fase, a insulino-terapia deve ser conservativa, utilizando-se 

insulina lenta ou NPH na dose 0,25 a 0,5 UI/kg cada 24 horas. Os ajustes subsequentes na 

dose de insulina devem ser feitos com base na determinação de curvas de glicémia. 

Contudo, esta alteração é geralmente transitória, persistindo por dias até vários meses 

(Feldman & Nelson, 2004). 
 

 

7.3.3.2. Hipoglicémia persistente 

Em determinadas situações, os animais permanecem hipoglicémicos após a extirpação 

cirúrgica do tumor. Esta persistência de uma glicémia inferior ao normal indica a presença 

de tecido neoplásico, resultante de uma incompleta remoção do tumor principal ou das 

metástases (Billet, 2006). 

Nestes animais com hipoglicémia pós-cirúrgica persistente, e no caso de ocorrerem 

convulsões ou outros sinais clinicos decorrentes da hipoglicémia, deve-se iniciar o 

tratamento médico com maneio dietético e glucocorticóides (Nelson & Couto). 

 

7.3.3.3. Pancreatite 

A pancreatite desenvolvida após a cirurgia é uma das complicações mais frequentes e pode 

mesmo ser severa e fatal (Kintzer, 2004). Para minimizar o seu desenvolvimento, é 

fundamental realizar uma palpação suave do pâncreas durante a cirurgia, manter uma 

fluidoterapia equivalente ao dobro da dose de manutenção, com administração de fluidos 

contendo dextrose, realizar jejum nas 48 horas seguintes à cirurgia, seguido de uma 

introdução gradual de alimento após 2 a 3 dias e de maneio dietético durante uma semana 

(Simpson & Cook, 1998). A instituição de uma terapêutica direccionada para a pancreatite, 

sem um doseamento prévio da concentração das enzimas pancreáticas, tem dado bons 

resultados (Feldman & Nelson, 2004). 

 
 

8. Prognóstico 
 
Tendo em consideração o elevado potencial de malignidade de um tumor secretor de 

insulina, o prognóstico a longo prazo é reservado a fatal. O tempo médio aproximado de 

vida de cães submetidos a quimioterapia é de 12 meses após o início dos sinais clínicos de 

hipoglicémia (Tual, 2003).  
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A influência da cirurgia no prognóstico depende do estadio clínico da doença, 

nomeadamente da existência de lesões metastáticas. Cerca de 10% a 15% dos cães 

submetidos a intervenção cirúrgica morrem, são eutanasiados na cirurgia ou são 

eutanasiados um mês após a cirurgia, devido a doença metastática severa, hipoglicémia 

pós-cirúrgica ou pancreatite. Aproximadamente 20% a 25% dos cães morrem cerca de 6 

meses após a cirurgia, consequentemente a metastização grave e recidiva de hipoglicémia 

clínica. Os restantes 60% a 70% dos cães vivem mais de 6 meses a um ano após a cirurgia 

(Nelson & Couto, 2003). O melhor prognóstico corresponde ao dos animais com apenas 

uma massa individualizada, embora cerca de 80% destes cães morram aos 24 meses após 

o diagnóstico (Feldman & Nelson, 2004). 
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Parte II 
 

A importância do diagnóstico e do tratamento 
no Insulinoma canino 

 

Estudo retrospectivo de 2 casos clínicos 
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1. Caso Clínico 1 – “Retty” 

 

A “Retty” era um canídeo de raça Boxer, fêmea inteira, de 7 anos a qual foi referenciada à 

consulta especializada de neurologia da École Nationale Vétérinaire de Lyon devido a crises 

convulsivas iniciadas há cerca de seis meses (Figura 17). Está correctamente vacinada e 

desparasitada. É alimentada à base de ração seca, do tipo Proplan®, em duas refeições 

diárias. 

 

Figura 17 – Imagem original da “Retty” durante a consulta na ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente a antecedentes cirúrgicos destaca-se a realização de uma exérese de massa 

na zona da mandíbula, sem no entanto se ter procedido a análise histopatológica da 

mesma. 

As primeiras crises convulsivas tiveram início seis meses antes da consulta. Consistiam em 

episódios convulsivos parciais e complexos com alguns segundos a minutos de duração, 

caracterizados por depressão, tremores, ataxia e perda de postura, no entanto sem perda 

de consciência associada. Estes episódios tornaram-se mais frequentes, passando de 

semanais a diários, geralmente após períodos de stress, excitação ou esforço físico. 

Raramente apareciam em períodos de repouso ou enquanto o animal se apresentava 

calmo.  

Três meses após o início desta sintomatologia, a “Retty” apresentou duas crises 

epileptiformes generalizadas, intervaladas por 10 minutos, apresentando-se em decúbito 

lateral, com trismus (rigidez espasmódica dos músculos da mandíbula), extensão dos 

membros associada a movimentos espásticos, incontinência urinária momentânea e 

ausência de consciência. Estes episódios apresentaram cerca de 15 minutos de duração. 

Exames realizados pelo Médico Veterinário assistente revelaram unicamente a existência de 

uma hipoglicémia de 60 mg/dl e uma insulinémia de 7,3 µUI/ml. 
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Foi instituída uma terapêutica com fenobarbital (Gardenal®) a 2 mg/kg, duas vezes ao dia. 

Uma vez que não foram relatados pelos proprietários quaisquer alterações significativas na 

situação clínica da “Retty”, foi realizada uma TAC encefálica, a qual não evidenciou 

anomalias, e adicionou-se à terapêutica anterior lamotrigina (Lamictal®, anti-convulsivo).  

Na ausência de resposta à terapêutica, a “Retty” foi posteriormente encaminhada para uma 

consulta de neurologia. O exame clínico durante a admissão não apresentou alterações 

dignas de registo, com a excepção da presença de dois nódulos de pequenas dimensões e 

de consistência firme na zona esternal e cervical. A realização de um exame neurológico 

não revelou igualmente qualquer alteração. 

Com base na história clínica, colocaram-se como hipóteses de diagnóstico diferencial uma 

hipoglicémia de origem metabólica, devido a um insulinoma ou menos provavelmente a uma 

hipocalcémia, a um hipoadrenocorticismo ou a uma encefalopatia hepática; uma origem 

neoplásica, como no caso do linfoma; ou uma origem idiopática consequente a uma 

epilepsia idiopática. 

A “Retty” ficou hospitalizada e numa primeira fase realizou-se um hemograma (Tabela 7), 

um perfil bioquímico (Tabela 8), um doseamento de fructosamina e um ionograma. Como 

alterações a registar, destacou-se uma hipoglicémia crónica, com um valor de glicémia de 

45 mg/dl (2,5 mmol/L) e um valor de fructosamina igual a 136 µmol/L (intervalo normal: 250-

350 µmol/L). 

Realizou-se o doseamento das concentrações de glucose sanguínea e de insulina sérica em 

quatro medições ao longo do dia (às 11h00, 13h30, 16h00 e 18h00) e registou-se a 

presença de uma hipoglicémia simultaneamente a uma hiperinsulinémia (glucose sanguínea 

de 45 mg/dl; 37,5 mg/dl; 51,8 mg/dl e 55,3 mg/dl para valores correspondentes de insulina 

sérica iguais a 97 µUI/ml, 99 µUI/ml, 55 µUI/ml e 53 µUI/ml). 

Durante o seu primeiro dia de hospitalização, a “Retty” manteve-se clinicamente estável, 

mas manifestou uma crise hipoglicémica (glicémia de 16 mg/dl) após a refeição. Após 

alteração da alimentação, não apresentou qualquer outro episódio hipoglicémico. 

Uma vez confirmado o diagnóstico de insulinoma, através da evidência de um estado de 

hipoglicémia simultaneamente a uma hiperinsulinémia, foi instituída uma terapêutica com 

prednisolona a 0,25 mg/kg per os, duas vezes ao dia (Mégasolone 5 ®, um comprimido e 

meio), correspondente à dose de 0,5 mg/kg/dia indicada na literatura. Associado à 

corticoterapia, foi prescrito um maneio dietético rigoroso, baseado numa alimentação rica 

em proteínas e glúcidos complexos, de absorção lenta, dividida em pequenas quantidades 

repartidas em várias refeições ao longo do dia (quatro a seis refeições diárias), como forma 

de evitar um novo ciclo de hiperglicémia pós-prandial/hipoglicémia. 
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Tabela 7 – Hemograma realizado no primeiro dia de hospitalização. 
 
 Resultados Unidades Valores de referência 

Leucócitos 8,2 x 103 / µL 6 – 17 

Eritrócitos 7,09 x 103 / µL 5,5 – 8,5 

Plaquetas 293 x 103 / µL 200 – 500 

Hemoglobina 15,7 g/dl 12 – 18 

Hematócrito 46,8 % 37 – 54 

VCM 66 fl 60 – 77 

HCM 22,2 pg 17 – 23 

CHCM 33,5 g/dl 31 – 36 

Neutrófilos segmentados 65 % 60 – 77 

Linfócitos 19 % 12 – 3 

Monócitos 3 % 3 – 10 

Eosinófilos 3 % 2 – 10 

Basófilos 0 % Raros 

 

 

Tabela 8 – Painel bioquímico realizado no primeiro dia de hospitalização 
 
 Resultados Unidades Valores de referência 

Albumina 2,8 g/dl 2,7 – 3,8 

Proteínas Totais 5,6 g/dl 5,0 – 7,2 

Glucose 2,5 mmol/L 3,5 – 6,5 

Fructosamina 136 µmol/L 250 – 350  

Sódio 153 mmol/L 140 – 158  

Potássio 4,4 mmol/L 3,6 – 5,6 

Cloro 113 mmol/L 105 – 122  

Cálcio 2,37 mmol/L 2,3 – 2,9 

 

 

No segundo dia de hospitalização foi efectuada uma ecografia abdominal, a qual revelou 

uma exploração hepática difícil, em resultado da profundidade do tórax do animal. Contudo, 

observou-se uma hipoecogenicidade difusa do fígado (Figura 18), compatível com diversas 

afecções, nomeadamente uma hepatite aguda, uma infiltração tumoral ou uma amiloidose, e 

ainda uma congestão venosa, associada a um sistema porta mais visível que o normal. O 

baço, o rim, as adrenais, o útero e os ovários apresentavam padrões de ecogenicidade e 

dimensões normais. Os lobos esquerdo e direito do pâncreas também se apresentavam 
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normais e o corpo do pâncreas não foi observado. No entanto, registou-se a presença de 

uma massa (29,8 x 21,8 mm) de ecogenicidade mista, contornos irregulares, em posição 

dorsal à veia cava caudal, ventral ao duodeno e cranial ao rim direito, localizada entre a veia 

porta e a veia cava (Figura 19). Esta estrutura era compatível com uma adenomegália do 

linfonodo pancreático-duodenal ou com uma massa pancreática na zona do corpo do 

pâncreas, como um insulinoma ou um adenocarcinoma pancreático. 

 

Figura 18 – Hipoecogenicidade difusa do fígado. Imagem original, cedida pelo serviço de 

Imagiologia da ENVL. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Figura 19 – Massa (29,8 x 21,8 mm) de ecogenicidade mista, contornos irregulares, 
dorsal à veia cava caudal, ventral ao duodeno e cranial ao rim direito, localizada entre 
a veia porta e a veia cava. Imagem original, cedida pelo serviço de Imagiologia da ENVL. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Os nódulos subcutâneos presentes na zona do esterno e a nível cervical foram submetidos 

a uma punção aspirativa com agulha fina, com posterior análise citológica. Esta revelou a 

existência de um quisto folicular, sem evidência de células de reacção inflamatória. 
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Uma vez que a “Retty” manteve um quadro clínico estável, sem novos episódios convulsivos 

decorrentes da hipoglicémia, foi realizada uma segunda ecografia abdominal, para uma 

nova abordagem da zona pancreática, dois dias depois. Esta nova ecografia abdominal 

demonstrou, tal como a ecografia anterior, a existência de uma massa de difícil localização, 

compatível quer com o linfonodo pancreático-duodenal quer com o corpo do pâncreas 

(Figura 20).  

 

Figura 20 – Massa de ecogenicidade mista (29,8 x 21,8 mm) compatível com o 
linfonodo pancreático-duodenal ou com o corpo do pâncreas. Imagem original, cedida 

pelo serviço de Imagiologia da ENVL. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Após estabilização do animal com terapêutica médica à base de glucocorticóides, e perante 

a confirmação do diagnóstico de insulinoma pelo doseamento da concentração de glucose 

sanguínea e de insulina sérica foi recomendada uma abordagem cirúrgica, para exérese do 

tumor principal e sua análise histopatológica. 

Por motivos económicos, os proprietários optaram pela manutenção de um tratamento 

médico em detrimento de uma abordagem cirúrgica, razão pela qual, foi dada alta à “Retty”, 

a qual foi mantida com a mesma terapêutica médica e dietética. Foi, igualmente. 

recomendado um novo controlo da concentração de glucose sanguínea após cinco dias, 

como forma de avaliar o tratamento prescrito e acertar a dose, se necessário. 

Assim, a “Retty” apresentou-se novamente à consulta de referência de endocrinologia, cinco 

dias depois, para doseamento da glicémia. O valor obtido foi de 48 mg/dl, doseado às 

12h00, previamente à segunda refeição diária. Na medida em que os valores de glicémia 

eram inferiores aos limites mínimos do intervalo de referência, a dose de prednisolona foi 

aumentada para 0,5 mg/kg, duas vezes ao dia (Mégasolone 5®, três comprimidos per os). 

Ao fim de um mês, a “Retty” apresentou-se novamente à consulta para um doseamento de 

fructosamina e obteve-se uma concentração de fructosamina igual a 392 µmol/L, o que é 
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superior ao limite máximo do intervalo de referência. Desta forma, procedeu-se a novo 

ajuste da dose de prednisolona, reduzindo para 0,35 mg/kg, duas vezes por dia 

(Mégasolone 5®, dois comprimidos per os). 

Quinze dias após a última alteração na terapêutica, realizou-se um novo doseamento da 

concentração de fructosamina (144 µmol/L), o qual demonstrou a persistência de uma 

hipoglicémia nas duas últimas semanas, o que se pode relacionar com uma posologia 

inadequada de prednisolona ou com a extensão da lesão.  

Foi realizada uma nova ecografia abdominal, para avaliar a hipótese de evolução do 

tamanho da massa. A exploração hepática permaneceu difícil e manteve-se uma 

hipoecogenicidade difusa do fígado (Figura 21).  

 

 

Figura 21 – Hipoecogenicidade difusa do fígado. Imagem original, cedida pelo serviço de 

Imagiologia da ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verificou-se um aumento em termos de dimensões da massa heterogénea e de contornos 

bem delimitados previamente descrita (21,5 x 35,5 mm comparados com 29,8 x 21,8 mm 

anteriormente) (Figura 22). Foram ainda encontradas lesões esplénicas hipoecogénicas (5,2 

x 4,4 mm), de contornos mal definidos, compatíveis com um processo neoplásico primário 

ou metastático (Figura 23). Não foi observada qualquer outra hipertrofia dos linfonodos 

abdominais.  
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Figura 22 – Estrutura de ecogenicidade mista, heterogénea, compatível com um 
insulinoma ou uma hipertrofia do linfonodo pancreático-duodenal (21,5 x 35,5 mm). 
Imagem original, cedida pelo serviço de Imagiologia da ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23 – Lesões esplénicas hipoecogénicas (5,2 x 4,4 mm) compatíveis com um 
processo neoplásico primário ou metastático. Imagens originais, amavelmente cedidas pelo 

serviço de Imagiologia da ENVL. 
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Não foi registada a existência de metastização através da realização de uma radiografia 

torácica. 

Assim, e tendo-se optado por uma terapêutica cirúrgica, foi iniciado um jejum apenas às 

00h00 do próprio dia da cirurgia, como forma de limitar os riscos de hipoglicémia, e a 

posologia de prednisolona foi duplicada previamente a esta cirurgia (Solumedrol® 0,7 mg/kg 

IV). No período pré-cirúrgico, a “Retty” apresentava uma concentração de glucose 

sanguínea de 40 mg/dl.  

A cirurgia foi então realizada por laparotomia xifo-umbilical. O pâncreas revelou-se 

heterogéneo, com a presença de um ponteado difuso de coloração esbranquiçada. Foi 

encontrada uma massa de cerca de 0,8 mm de diâmetro no seio do lobo pancreático direito. 

A vascularização duodenal mantinha-se íntegra. Foi efectuada uma pancreatectomia parcial 

do lobo direito do pâncreas respeitando uma margem de cerca de 3 cm em torno da massa 

(Figura 24). Foi igualmente realizada uma biópsia do lobo esquerdo do pâncreas. Uma vez 

que o linfonodo mesentérico cranial se encontrava muito aumentado procedeu-se à sua 

remoção (Figura 25). 

O baço apresentava-se também alterado, de dimensões superiores ao normal e de 

coloração heterogénea. Com efeito, procedeu-se igualmente à sua individualização, com 

posterior esplenectomia (Figura 26). Foi ainda encontrado um pequeno nódulo no fígado, o 

qual foi extirpado para posterior análise histopatológica (Figura 27). Os restantes órgãos 

abdominais encontravam-se dentro dos parâmetros considerados normais. 

Sem se verificarem complicações relevantes durante a cirurgia, a “Retty” foi transferida para 

o serviço de urgência e cuidados intensivos (SIAMU) para uma monitorização mais estreita 

do seu período pós-operatório, nomeadamente da variação da glicémia (cada 30 minutos 

nas primeiras três horas, passando posteriormente a cada hora) (Figura 28). 

A “Retty” foi mantida com uma fluidoterapia com NaCl 0,9% a 2 ml/kg/h, uma antibioterapia 

com cefalexina a 20 mg/kg IV TID, oxigenoterapia (por sonda nasal) e com uma perfusão de 

morfina a 0,1 mg/kg/hora associada a bolus de 0,1 mg/kg, em função da escala de dor. Uma 

monitorização cardíaca rigorosa e uma monitorização da pressão arterial foram realizadas.  

Verificou-se um aumento dos valores de concentração de glucose sanguínea imediatamente 

após a cirurgia. Os valores de ionograma, medidos a cada 8 horas, estavam dentro do 

intervalo de referência considerado normal. 

Um doseamento dos gases sanguíneos foi igualmente efectuado, sem contudo revelar 

qualquer alteração relativamente aos valores de referência (Tabela 9). 

No decurso da noite, foi ainda submetida a uma perfusão de lidocaína a 20 µg/kg/minuto, na 

sequência de um desenvolvimento de uma taquicardia, e também foi-lhe colocado um patch 

de fentanyl (75 µg/hora) como reforço da analgesia. Manifestou igualmente vários episódios 

de vómito. 
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Tabela 9 – Gases sanguíneos (“Retty”). 
 

Parâmetros Resultados 

pH 7,42 

pCO2 33 mmHg 

HCO3 19,9 mmol/L 

Equilíbrio de bases 2,4 mmol/L 

Anion Gap 23,4 mmol/L 

tCO2 21 mmol/L 

 

 

 

Figura 24 – Visualização do pâncreas, identificação da massa e realização da 
pancreatectomia parcial à “Retty”. Imagens originais, cedidas pelo serviço de Cirurgia da 

ENVL.   
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Figura 25 – Exérese do linfonodo mesentérico cranial. Imagens originais, cedidas pelo 

serviço de Cirurgia da ENVL.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26 – Baço de dimensões superiores ao normal e de coloração heterogénea. 
Posterior esplenectomia. Imagens originais, cedidas pelo serviço de Cirurgia da ENVL.   
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Figura 27 – Nódulo hepático extirpado para posterior análise histopatológica. Imagens 

originais, cedidas pelo serviço de Cirurgia da ENVL.   

 

 

 
 

 

 

Figura 28 – Curva de glicémia da “Retty” nas 17 horas pós-cirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos dias seguintes, a “Retty” manteve uma glicémia muito superior ao normal, entre 240 

mg/dl e 295 mg/dl. O ionograma encontrava-se normal. Apresentou ainda vários episódios 

de vómito e diarreia, recusando qualquer tipo de alimentação. Deste modo, foram 

associados à terapêutica metopimazina a 0,3 mg/kg IV TID (Vogalène®) e um anti-diarreico 

(Kaopectate® 15 ml, PO, TID). A analgesia por perfusão bem como a oxigenoterapia foram 

concluídas. 

Uma análise de urina demonstrou uma densidade igual a 1,030, pH de 7 e a presença de 

proteínas (+), sangue (+) e de glucose (++++). 

Tendo em conta os valores elevados de concentração de glucose sanguínea e a presença 

de glucose na urina, pode-se considerar que, apesar de a cirurgia ter sido satisfatória no 

sentido da remoção do tumor e das metástases já desenvolvidas, a “Retty” começou então a 
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progredir para uma diabetes mellitus. Como tal, foi iniciada uma insulino-terapia com uma 

insulina lenta, Caninsulin® a 0,25 UI/kg SC, duas vezes ao dia. Observou-se uma diminuição 

desta mesma concentração de glucose secundariamente à acção da insulina (Figura 29). 

 

Figura 29 – Curva de glicémia da “Retty” após administração de insulina 

A seta corresponde à administração de insulina na dose 0,25 UI/kg. 
 

No segundo dia após o início da administração de insulina, a “Retty” apresentou-se mais 

prostrada, com tremores e sem se colocar em estação, o que se assemelhou a uma 

possível crise de hipoglicémia. Uma medição da glicémia demonstrou uma concentração de 

glucose sanguínea de 44 mg/dl. Foi de imediato administrada glucose por via oral (10 ml), 

que permitiu um aumento da glicémia para 173 mg/dl. Uma hipocalémia (3 mmol/L) foi 

igualmente observada pelo que se suplementou a fluidoterapia com 30 mEq de cloreto de 

potássio. Ao fim de umas horas, e após administração de ranitidina a 2 mg/kg IV (Azantac®), 

a “Retty” começou com tremores, rigidez muscular e fez uma paragem respiratória. Após 

reanimação, recuperou a respiração normal, podendo este episódio ser consequente a uma 

reacção ao próprio medicamento ou uma síncope. Posteriormente, a dose de insulina foi 

reduzida para 0,15 UI/kg IV BID. Associou-se ainda à terapêutica uma infusão contínua de 

metoclopramida (Primperid® a 1 mg/kg/dia IV) com bolus a 0,3 mg/kg IV TID (em 

substituição da metopimazina), omeprazole (Mopral® a 0,7 mg/kg PO SID) e por fim 

meloxicam (Metacam®a 0,1 mg/kg IV SID). 

Nos dias seguintes, o quadro clínico da “Retty” melhorou, contudo os vómitos e a diminução 

de apetite persistiram bem como a concentração de glucose sanguínea manteve-se 

elevada, apesar de se verificar uma resposta satisfatória após administração de insulina 

(Figura 30). 
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Figura 30 – Curva de glicémia após 2 dias de tratamento com insulina lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A seta corresponde à administração de insulina na dose 0,15 UI/kg. 

 
 

Seis dias após a cirurgia, e por interesse dos proprietários, a “Retty” teve alta, na medida em 

que o seu estado clínico poderia estar a piorar em função da hospitalização. No entanto, 

previamente, foram realizados novos exames complementares, os quais revelaram um 

aumento das enzimas hepáticas bem como da glucose (180 mg/dl) (Tabela 10). Foi 

igualmente doseado o TLI, para diagnóstico de uma pancreatite, o qual se apresentou 

normal (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Parâmetros bioquímicos e doseamento de potássio (“Retty”). 
 

 Resultados Unidades Valores de referência 

Ureia 2,9 mmol/L 2 – 7 

Creatinina 41 µmol/L 0 – 135 

ALT 134 UI/L 5 - 100 

FAS 640 UI/L 1 – 200 

Glucose 10 mmol/L 3,5 – 6,5 

Proteínas Totais 50 g/L 50 – 72 

Fructosamina 251 µmol/L 250 – 350 

TLI 8 nmol/L 4 - 25 

Potássio 5,27 mmol/L 3,6 – 5,6 

 

Efectuou-se ainda uma nova ecografia abdominal que revelou a presença de um 

pneumoperitoneu, consecutivo à laparotomia realizada, contudo de dimensões relativamente 

importantes, não permitindo a exploração do estômago. Observou-se simultaneamente uma 
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inflamação das serosas e a presença de uma ligeira quantidade de líquido em torno da zona 

de projecção do lobo direito do pâncreas, compatível com a pancreatectomia efectuada. 

Detectou-se ainda, uma hiperecogenicidade e uma heterogenicidade do lobo esquerdo 

pancreático compatível com uma pancreatite, com a esplenectomia realizada ou com uma 

peritonite localizada. 

Foi realizada uma radiografia abdominal (incidência ventro-dorsal e latero-lateral esquerda) 

que confirmou a existência de um pneumoperitoneu moderado, compatível com a 

intervenção cirúrgica. Como achado radiográfico encontrou-se também uma espondilose 

desde a oitava vértebra torácia até à terceira lombar (Figura 31). 
 
 
Figura 31 – Radiografia abdominal. Incidência latero-lateral esquerda (a) e ventro-
dorsal (b). Imagens originais, cedidas pelo serviço de Imagiologia da ENVL.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)        (b) 

 

O estado geral da “Retty” agravou-se e foram efectuadas novas análises sanguíneas no dia 

seguinte à sua alta, verificando-se um aumento das enzimas hepáticas, da glucose, da 

bilirrubina total, da lipase, da natrémia e da clorémia (Tabela 11). O animal voltou a ser 

internado no SIAMU e manteve a restante medicação. 

No decurso do internamento, permaneceu pouco reactiva, prostrada, manifestou fraqueza e 

uma dispneia mista. Foi colocada uma sonda nasal para oxigenoterapia e uma sonda naso-

esofágica para alimentação forçada. Desenvolveu igualmente uma anemia e uma 

leucocitose com neutrofilia (Tabela 12). 
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Tabela 11 – Painel bioquímico e ionograma (“Retty”). 
 

 Resultados Unidades Valores de referência 

Ureia 0,48 g/L 0,2 – 0,5 

Creatinina 9,8 mg/L 6 – 16 

ALT 186 UI/L 5 – 100  

FAS 1099 UI/L 1 – 200 

Glucose 488 mg/dl 50 – 160 

Albumina 2,6 g/L 2,7 – 3,8 

Proteínas Totais 50 g/L 50 – 72 

Bilirrubina total 15 mg/L 0 – 4,1 

Amilase 345 UI/L < 800 

Lipase 479 UI/L < 400 

TLI 14 nmol/L 4 – 25  

Sódio 163 mmol/L 140 – 158  

Cloro 124 mmol/L 105 – 122  

Potássio 5,27 mmol/L 3,6 – 5,6 

 

 

Tabela 12 – Hemograma realizado na véspera da eutanásia (“Retty”). 
 

 Resultados Unidades Valores de referência 

Leucócitos 20,5 x 103 / µL 6 – 17 

Eritrócitos 4,56 x 103 / µL 5,5 – 8,5 

Plaquetas 232 x 103 / µL 200 – 500 

Hemoglobina 11,4 g/dl 12 – 18 

Hematócrito 30,9 % 37 – 54 

VCM 68 fl 60 – 77 

HCM 24,9 pg 17 – 23 

CHCM 36,8 g/dl 31 – 36 

Reticulócitos 2,1 %  

Neutrófilos segmentados 96 % 0 – 71 

Linfócitos 4 % 0 – 20 

Monócitos 1 % 0 – 5 

Eosinófilos 0 % 0 – 4 

Basófilos 0 % Raros 
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Três dias após a nova hospitalização a “Retty” manifestou tremores, salivação e espasmos 

musculares associados a uma alteração da vigilância (Figura 32). Foram administradas três 

injecções de diazepam (Valium®), uma a 1 mg/kg e as restantes a 2 mg/kg. Posteriormente, 

foi administrado fenobarbital (Gardenal®), primeiro a 3 mg/kg e depois a 5 mg/kg IM. Uma 

vez que a crise persistiu, associou-se propofol a 4 mg/kg IV e brometo de potássio a 600 

mg/kg à restante medicação. Não se registaram melhorias, apesar da medicação anti-

convulsiva. 

 

Figura 32 – Curva de glicémia realizada no último dia de internamento (“Retty”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consequência da deterioração da sua situação clínica, a decisão de eutanásia foi 

tomada pelos proprietários. 

O relatório de histopatologia dos nódulos removidos durante a cirurgia (Figura 33) divulgou a 

presença de uma neoformação circunscrita, encapsulada, constituída por dois nódulos, um 

de 2,5 mm de diâmetro e o segundo com 1 mm. Estas neoformações eram constituídas por 

células de grandes dimensões com um citoplasma claro, finamente delimitado e com 

grânulos acidófilos, organizadas em cordões curtos e largos. As alterações citonucleares 

eram pouco marcadas e as mitoses raras (< 1 / campo, objectiva de 40x). As células 

tumorais encontravam-se a infiltrar extensamente a cápsula que delimitava os dois nódulos. 

Concluiu-se então, a presença de um carcinoma do pâncreas endócrino, desenvolvido a 

partir das células β. O fragmento do linfonodo observado demonstrou uma arquitectura 

completamente infiltrada pelas mesmas células encontradas nos fragmentos pancreáticos 

examinados. Confirmou-se desta forma uma metastização ganglionar secundária ao 

carcinoma do pâncreas endócrino. Contrariamente, os fragmentos esplénicos não 

apresentavam qualquer evidência de células neoplásicas, mas sim uma importante estase 
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sanguínea. A biópsia hepática revelou uma fibrose sub-capsular e uma sobrecarga 

glicogénica moderada. No entanto, não se encontraram elementos a favor de uma infiltração 

neoplásica. 

 
 

Figura 33 – Análise histopatológica dos fragmentos obtidos na cirurgia. Imagens 

originais, cedidas pelo serviço de histopatologia da ENVL.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

         (d) 

 
(a) Dois nódulos tumorais, com as estruturas celulares organizadas em cordões e envoltos por uma 

cápsula. Em torno dos nódulos observa-se pâncreas exócrino. (b) Infiltração da cápsula por células 

tumorais. Este critério é muito importante na distinção de adenocarcinoma e adenoma. (c) Células 

neoplásicas em maior ampliação, a formar cordões curtos e largos. (d) Infiltração metastática do 

linfonodo mesentérico cranial. 
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2.   Caso Clínico 2 – “Oslo” 
 

O “Oslo” é um canídeo de raça Boxer, macho não castrado, de 9 anos, o qual foi 

referenciada à consulta especializada de endocrinologia da École Nationale Vétérinaire de 

Lyon devido a crises convulsivas iniciadas há cerca de ano, na maior parte das vezes em 

jejum (Figura 34). Está correctamente vacinado e desparasitado (interna e externamente). É 

alimentado à base de ração seca comercial, repartida em quatro refeições diárias, após o 

início dos sintomas, e tem acesso ao exterior. Em 2003 foram extirpados três fibromas 

cutâneos na região cervical. 

 

Figura 34 – Imagens originais do “Oslo” na consulta de endocrinologia na ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinze dias previamente ao momento da consulta, o “Oslo” manifestou dois episódios de 

fraqueza, um em exercício (durante um passeio) e o outro em repouso. Foi encaminhado ao 

seu Médico Veterinário assistente, o qual detectou uma concentração de glucose sanguínea 

de 46 mg/dl (obtida por glucómetro). Do mesmo modo, foi efectuado um hemograma, um 

perfil bioquímico (ureia, creatinina, FAS, ALT, proteínas totais, glucose) e um doseamento 

da concentração de cálcio, em jejum. A única alteração encontrada consistiu numa 

hipoglicémia (49 mg/dl), a qual veio confirmar a medição da glicémia previamente realizada. 

Simultaneamente, foi efectuado um doseamento da concentração de insulina sérica, a qual 

se manifestou significativamente baixa (4,7 µUI/ml).  

Cinco dias anteriormente à consulta na ENVL, o “Oslo” apresentou nova crise de 

hipoglicémia. Foi novamente encaminhado ao seu Médico Veterinário de rotina, o qual lhe 

prescreveu um tratamento com prednisolona a 0,3 mg/kg, duas vezes ao dia (Dermipred 

10®). Após o começo do tratamento com glucocorticóides não foram registadas novas crises 

de hipoglicémia pelos proprietários. 
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Na consulta de endocrinologia na ENVL, o “Oslo” apresentou-se com uma perda de peso 

que era progressiva há algumas semanas e uma hipoglicémia crónica associada a uma 

insulinémia baixa. Nos últimos dois dias, este animal encontrou-se mais prostrado, com 

perda de apetite, poliúria/polidipsia, provavelmente secundária à corticoterapia, e manifestou 

um episódio de vómito (com conteúdo alimentar). 

A palpação abdominal manifestou-se anormal e ligeiramente dolorosa cranialmente. Durante 

a consulta, o “Oslo” colocou-se por diversas vezes em “posição de oração muçulmana”, 

demonstrando algum desconforto abdominal. Observou-se ainda uma hipersalivação 

associada a diminuição da vigilância, o que sugeriu uma crise convulsiva parcial complexa. 

Proporcionou-se de imediato alimento a este animal, como forma de evitar uma crise 

hipoglicémica.  

Tendo em conta os dados obtidos na anamnese e exame clínico, consideraram-se como 

hipóteses de diagnóstico diferenciais mais relevantes o desenvolvimento de um insulinoma 

ou de um tumor secretante de substâncias insulin-like, como um leiomiosarcoma ou 

leiomioma gástrico ou intestinal, tumor hepático ou um carcinoma renal. 

Foram realizados, numa primeira abordagem, um ionograma (ligeira hipocalémia) e um 

doseamento de fructosamina (concentração diminuída) (Tabela 13).  
 

 
Tabela 13 – Ionograma e doseamento de fructosamina realizado na primeira consulta 
na ENVL. 

 Resultados Unidades Valores de referência 

Glucose 2,5 mmol/L 3,5 – 6,5 

Fructosamina 208 µmol/L 250 – 350  

Sódio 148 mmol/L 140 – 158  

Potássio 3,5 mmol/L 3,6 – 5,6 

Cloro 106 mmol/L 105 – 122  

 
 
Adicionalmente, efectuou-se um doseamento simultâneo da concentração de glucose 

sanguínea e de insulina séricas, para desta forma confirmar a existência de um insulinoma 

(Tabela 14). Verificou-se deste modo a presença de um estado de hipoglicémia associado a 

uma hiperinsulinémia, o que é coincidente com um tumor das células β pancreáticas. 

 
 
Tabela 14 – Doseamento simultâneo da glicémia e da insulinémia. 
 
 Glicémia Insulinémia 

1ª amostra 2,3 mmol/L (41 mg/dl) 39 µUI/ml 

2ª amostra 2,4 mmol/L (43 mg/dl) 43 µUI/ml 
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Considerando os dois doseamentos de glucose e insulina, calcularam-se os seguintes rácios 

insulina: glucose corrigidos: AIGR1 = 355 µUI/mg; AIGR2 = 331 µUI/mg. Estes resultados 

suportam o diagnóstico de insulinoma, na medida em que são superiores a 30 µUI/mg. 

Posteriormente, foi realizada uma ecografia abdominal. Foram detectadas numerosas 

estruturas hipoecogénicas, bem circunscritas e de diferentes dimensões (19,8 x 20,1 mm; 

12,2 x 10,4 mm; 20,9 x 21,6 mm; 18,2 x 14mm) nos vários lobos hepáticos, compatíveis com 

um tumor primitivo ou com a presença de metástases (Figura 35). Uma outra massa 

hipoecogénica (20,2 x 22,8 mm) foi visualizada entre o fígado e a porção cranial do 

estômago, bem como outra estrutura igualmente hipoecogénica (21,6 x 16,3 mm) foi 

localizada dorsalmente à veia cava caudal e cranialmente ao estômago, as quais eram 

compatíveis com uma hipertrofia dos linfonodos hepático e pancreático-duodenal (Figura 

36). Esta hipertrofia dos linfonodos era compatível com uma infiltração tumoral ou uma 

inflamação.  

 
 
Figura 35 – Fígado com numerosas estruturas hipoecogénicas, bem circunscritas. 
Imagem original, cedida pelo serviço de Imagiologia da ENVL. 
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Figura 36 – Duas estruturas hipoecogénicas compatíveis com uma hipertrofia dos 
linfonodos hepático e pancreático-duodenal. Imagem original, cedida pelo serviço de 

Imagiologia da ENVL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os linfonodos esplénicos apresentavam-se hipertrofiados (11 e 8 mm de diâmetro) e o baço 

com um aumento importante de tamanho, contudo com um parênquima normal (Figura 37). 

A esplenomegália era, igualmente, compatível com uma infiltração tumoral, uma hiperplasia 

generalizada ou uma congestão passiva. A próstata, de dimensões aumentadas (lobo 

direito: 41,8 mm; lobo esquerdo: 38,9 mm), revelou a presença de cavidades anecogénicas 

(12,5 mm de diâmetro) e de um parênquima hiperecogénico, compatível com uma 

hiperplasia quística da próstata (Figura 38). 

A ecografia não permitiu um diagnóstico conclusivo do tumor pancreático primário, contudo 

demonstrou a presença de diversas massas hepáticas, a nível dos linfonodos e ainda 

alterações esplénicas compatíveis, entre outras causas, com desenvolvimento metastático 

secundário a um insulinoma. 
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Figura 37 – Parênquima esplénico normal. Imagem original, cedida pelo serviço de 

Imagiologia da ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Hiperplasia quística da próstata. Imagem original, cedida pelo serviço de 

Imagiologia da ENVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terapêutica com glucocorticóides iniciada pelo Médico Veterinário assistente foi mantida 

(prednisolona a 0,3 mg/kg BID). Associou-se um protector gástrico, sucralfato (Ulcar®, uma 

saqueta de 1g, via oral, três vezes por dia) e uma suplementação em potássio com 

gluconato de potássio (uma colher de sopa, uma vez por dia). Foi igualmente implementado 

um maneio dietético mais rigoroso, com uma alimentação hipoalergénica comercial, 

repartida em quatro tomas diárias. Recomendou-se uma hospitalização num prazo de três 

dias para nova reavaliação do processo patológico e realização de exames 
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complementares, como hemograma, exploração dos parâmetros hepáticos e dos tempos de 

coagulação e biópsia hepática ecoguiada dos nódulos visualizados. 

Três dias após a primeira consulta, o “Oslo” apresentou-se com um bom estado geral. 

Nenhum sinal de hipoglicémia foi documentado. 

O hemograma revelou uma uma leucopénia (Tabela 15). Os parâmetros bioquímicos e 

ionograma encontravam-se de acordo com os valores normais, demonstrando um bom 

controlo da glicémia (86 mg/dl) e da calémia (resultante da suplementação oral de potássio) 

(Tabela 16). O doseamento dos ácidos biliares pré e pós – prandiais não demonstrou a 

presença de valores alterados, pelo que se verificou a ausência de uma insuficiência 

hepática (Tabela 16). Do mesmo modo, os valores relativos aos factores de coagulação 

apresentaram-se compatíveis com os valores de referência (Tabela 17). 

Durante a sua hospitalização, foram ainda efectuadas três biópsias hepáticas ecoguiadas 

com o animal sujeito a uma anestesia geral. Uma a um nódulo superficial, a nível do lobo 

lateral esquerdo, e duas a um nódulo localizado no lobo medial esquerdo. Não foram 

colhidos fragmentos dos nódulos localizados nos lobos hepáticos direitos devido à sua 

proximidade com a vesícula biliar. A análise histopatológica destes fragmentos obtidos 

confirmou a hipótese clínica da presença de metástases de um insulinoma.  

 
 
Tabela 15 – Hemograma (“Oslo”). 
 
 Resultados Unidades Valores de referência 

Leucócitos 4,1 x 103 / µL 6 – 17 

Eritrócitos 6,64 x 103 / µL 5,5 – 8,5 

Plaquetas 291 x 103 / µL 200 – 500 

Hemoglobina 15,5 g/dl 12 – 18 

Hematócrito 42,7 % 37 – 54 

VCM 64 fl 60 – 77 

HCM 23,3 pg 17 – 23 

CHCM 36,2 g/dl 31 – 36 

Neutrófilos segmentados 66 % 60 – 77 

Linfócitos 18 % 12 – 3 

Monócitos 0 % 3 – 10 

Eosinófilos 2 % 2 – 10 

Basófilos 0 % Raros 
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Tabela 16 – Análises bioquímicas, ionograma e doseamento de ácidos biliares 
(“Oslo”). 
 
 Resultados Unidades Valores de referência 

Ureia 5,5 mmol/L 2 – 7  

Creatinina 77  µmol/L 0 – 135  

ALT 101 UI/L 5 – 100  

FAS 37 UI/L 1 – 200  

Albumina 3,1 g/dl 2,7 – 3,8 

Proteínas Totais 6,8 g/dl 5,0 – 7,2 

Glucose 4,8 mmol/L 3,5 – 6,5 

Sódio 148 mmol/L 140 - 158 

Potássio 3,9 mmol/L 3,6 – 5,6 

Cloro 108 mmol/L 105 - 122 

Ácidos biliares pré-prandiais 3 µmol/L < 10  

Ácidos biliares pós-prandiais < 1 µmol/L < 30 

 

 

Tabela 17 – Tempos de coagulação (“Oslo”). 
 

 Resultados Unidades Valores de referência 

Tempo de Protrombina (PT) 7’’2 s < 7’’7 

Tempo de Tromboplastina 
Parcial Activada (APTT) 

10’’2 s < 13’’5 

Tempo de Trombina (TT) 11’’ s < 10’’6 

Fibrinogénio 3,14 g/L 1,6 – 4,5 
 

 
Perante a confirmação da presença de um processo neoplásico (um insulinoma) com um 

desenvolvimento metastático importante e disseminado, o prognóstico deste animal foi 

reservado. 

Como abordagem terapêutica foi seleccionado um tratamento médico com prednisolona. 

Uma vez que o “Oslo” respondeu bem à administração deste glucocorticóide na dose de 0,3 

mg/kg sem manifestar novas crises hipoglicémicas, esta posologia foi mantida. No entanto, 

recomendou-se a realização de doseamentos mensais da concentração de fructosamina 

para permitir uma monitorização da evolução da glicémia e melhor adaptar a corticoterapia. 

A suplementação de potássio foi igualmente conservada bem como uma alimentação 

hipoalergénica dividida em quatro refeições diárias. 
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3.  Discussão 

 

A informação adquirida através da realização de uma anamnese rigorosa e de um exame 

clínico detalhado são fundamentais na elaboração de hipóteses de diagnóstico e 

consequentemente na escolha do plano a seguir, bem como nos exames complementares a 

efectuar. O insulinoma é um tumor de reduzida prevalência (cerca de 0,2 a 0,4% das 

neoplasias encontradas no cão) e com sinais clínicos inespecíficos, razão pela qual é 

frequentemente encarado como uma alteração do Sistema Nervoso Central. 

Consequentemente, o seu diagnóstico definitivo é, muitas vezes, tardio. É, então, 

fundamental associar à sintomatologia descrita uma hipoglicémia, assim como caracterizá-la 

e confirmá-la, para implementar uma terapêutica apropriada. 

Em ambos os casos clínicos, verificou-se que os animais representados correspondiam a 

cães de raça Boxer, a qual é uma das raças que apresenta maior predisposição para 

desenvolver um insulinoma. Tal como descrito, este tumor foi tipicamente encontrado em 

cães de meia-idade a velhos, com 7 anos o primeiro animal e 9 anos o segundo, no 

momento do diagnóstico.  

Nos dois animais, o estímulo iatrotrópico consistiu no aparecimento de crises convulsivas 

parciais cerca de 6 meses (no caso da “Retty”) a 1 ano (caso do “Oslo”) previamente ao seu 

diagnóstico, o que demonstra a confirmação tardia da presença do tumor. Uma vez que se 

trata de um processo neoplásico, este adiamento por parte dos proprietários em encaminhar 

o animal à consulta, contribui para uma maior extensão do próprio insulinoma e, 

consequentemente, para um agravamento do prognóstico. Tal facto verificou-se em ambos 

os casos abordados, na medida em que, no momento do diagnóstico e da caracterização da 

do processo neoplásico, foi detectado desenvolvimento metastático e não unicamente um 

tumor primário. Este factor contribuiu para uma maior severidade dos efeitos do mesmo 

processo neoplásico e, simultaneamente, condicionou a escolha da abordagem terapêutica.  

A sintomatologia manifestada foi variada, desde episódios de fraqueza, prostração, perda de 

postura, tremores, a crises convulsivas parciais ou até mesmo generalizadas no caso da 

“Retty”. Apesar de inicialmente estes sinais se terem apresentado esporadicamente, foram 

progressivamente evoluindo em termos de frequência e intensidade. A inexistência de outro 

tipo de sintomatologia, aliada a uma ausência de alterações visíveis nos exames 

complementares, contribui para na maioria das situações se iniciar uma terapêutica 

sintomática à base de anti-convulsivos. Desta forma, é possível relacionar os episódios 

convulsivos com afecções do Sistema Nervoso Central. No entanto, tal como se verificou no 

caso da “Retty”, em situações de insulinoma, o tratamento com fenobarbital não origina 

qualquer melhoria na sua condição clínica na medida em que as crises convulsivas 

manifestadas, parciais ou mesmo generalizadas, são consequência da depleção de glucose 

nas células nervosas, necessária aos processos oxidativos intracelulares a nível neuronal, 
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resultante de um estado de hipoglicémia. É então fundamental, numa primeira fase, 

caracterizar o tipo de sintomatologia manifestada e procurar definir o mecanismo que 

contribui para a sua origem. 

Na medida em que, nos dois casos descritos, os sinais clínicos se associavam a períodos 

de jejum ou exercício e, ainda, como não se detectou qualquer resposta ao tratamento anti-

convulsivo (no caso da “Retty”), concluiu-se que consistiam em crises hipoglicémicas. 

Assim, tanto no caso da “Retty” como do “Oslo” foi realizado um hemograma, um perfil 

bioquímico e um ionograma, não só para comprovar a existência de uma concentração de 

glucose sanguínea inferior aos valores de referência, como também para detectar outras 

alterações importantes ao diagnóstico. A ausência de alterações nestes exames (tal como 

demonstrada nestes dois animais), com excepção dos valores de glicémia, permite excluir 

outras hipóteses de diagnóstico e encaminhar o clínico para a possibilidade de insulinoma. 

Verificou-se que em ambos os casos os animais apresentavam uma glicémia entre 41 mg/dl 

e 45 mg/dl, no momento da consulta na ENVL. Estas concentrações de glucose são 

bastante reduzidas e, uma vez que são inferiores a 60 mg/dl, permitem a realização de um 

doseamento simultâneo da concentração de insulina sérica, para confirmação do 

diagnóstico de insulinoma.  

Um outro método útil na comprovação da presença de uma hipoglicémia consiste no 

doseamento de fructosamina. Tal como se verificou nos animais abordados, este 

doseamento permitiu não só confirmar a existência de uma concentração de glucose inferior 

ao normal como, também, obter informações sobre a variação da glicémia nas duas a três 

semanas anteriores ao doseamento. Deste modo, o nível de fructosamina tanto da “Retty” 

(136 µmol/L) como do “Oslo” (208 µmol/L) revelou-se compatível com uma hipoglicémia 

crónica. Tomando como referência uma concentração de fructosamina entre 250 e 350 

µmol/L, verifica-se que a “Retty” apresentava valores muito inferiores ao normal, 

consequentes de um período hipoglicémico mais severo, relativamente ao “Oslo”. Estes 

valores podem igualmente ser relacionados com os sinais clínicos mais severos e 

frequentes manifestados na “Retty”, incluindo duas crises convulsivas generalizadas. É, 

igualmente, importante considerar que o “Oslo” foi submetido a um tratamento de 15 dias 

com prednisolona a 0,3 mg/kg BID aquando da consulta, o que contribuiu para uma 

aumento da glicémia, na medida em que este fármaco antagoniza os efeitos da insulina a 

nível celular, estimula a glicogenólise hepática e indirectamente fornece substratos 

necessários para a gluconeogénese. 

Como passo seguinte de diagnóstico, foi efectuado um doseamento simultâneo da 

concentração de glucose sanguínea e da concentração de insulina sérica. Este método 

consiste na melhor forma ao alcance do clínico para comprovar a presença de uma 

hipoglicémia e simultaneamente de uma hiperinsulinémia. Tanto na “Retty”, como no “Oslo”, 

obtiveram-se glicémias inferiores a 60 mg/dl, com insulinémias respectivas muito elevadas. 
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Estes dados são fortemente indicadores de uma secreção autónoma de insulina, a qual não 

responde à presença de valores de concentração de glucose sanguínea bastante reduzidos. 

Deste modo, verifica-se a presença de um processo neoplásico compatível com um tumor 

secretante de insulina, um insulinoma.  

Para uma melhor compreensão da relação existente entre estes valores, e como meio 

auxiliar de diagnóstico, pode-se recorrer ao rácio insulina : glucose corrigido. Para os quatro 

doseamentos de glucose e de insulina da “Retty”, calcularam-se os seguintes rácios 

insulina: glucose corrigidos: AIGR1 = 647 µUI/mg; AIGR2 = 1320 µUI/mg; AIGR3 = 252 

µUI/mg; AIGR4 = 209 µUI/mg. Considerando os dois doseamentos de glucose e insulina 

realizados ao “Oslo”, calcularam-se os seguintes rácios: AIGR1 = 355 µUI/mg; AIGR2 = 331 

µUI/mg. Estes valores apresentaram-se superior a 30 µUI/mg, o que suporta o diagnóstico 

de insulinoma. Contudo, é importante não desprezar as limitações deste tipo de fórmulas, 

nomeadamente a sua fraca especificidade. Deve ser unicamente utilizado a título indicador e 

não como confirmação de qualquer hipótese de diagnóstico. 

Para tal, em ambos os casos, escolheu-se como método imagiológico a ecografia 

abdominal. Na situação clínica da “Retty”, a ultrasonografia demonstrou uma 

hipoecogenicidade difusa do fígado, a presença de uma massa de ecogenicidade mista e 

contornos irregulares, compatível com uma adenomegália do linfonodo pancreático-

duodenal ou com uma massa na zona do corpo do pâncreas, como um insulinoma, e lesões 

esplénicas hipoecogénicas, de contornos mal definidos, compatíveis com um processo 

neoplásico primário ou metastático. De modo semelhante, no caso do “Oslo” a ecografia 

abdominal não contribuiu para a identificação do tumor primário a nível do pâncreas, apenas 

permitiu observar alterações de outros órgãos, consequentes (ou pelo menos compatíveis) 

ao desenvolvimento tumoral. Com efeito, foram detectadas numerosas estruturas 

hipoecogénicas nos vários lobos hepáticos, bem como duas estruturas hipoecogénicas 

compatíveis com uma hipertrofia dos linfonodos hepático e pancreático-duodenal. 

Adicionalmente, foram ainda encontradas alterações quer no tamanho dos linfonodos 

esplénicos quer nas dimensões do próprio baço. 

Desta forma, confirma-se que, embora a ultrasonografia permita a identificação de uma 

massa na região do pâncreas, apresenta uma percentagem de detecção do tumor reduzida 

(36% segundo Robben et al, 2005). No entanto, permite a evidência de metastização. Uma 

das outras limitações da ecografia abdominal, igualmente verificada nos casos abordados, 

consiste na dificuldade em diferenciar uma adenomegália dos linfonodos pancreático-

duodenais, consequente à metastização, da existência de nódulos pancreáticos. Apesar do 

exame ecográfico a nível pancreático ser aparentemente normal, não se pode descartar a 

hipótese de existir desenvolvimento tumoral. 

Previamente à cirurgia, foi ainda efectuada uma radiografia torácica à “Retty” para 

caracterização da extensão do processo neoplásico a nível pulmonar. A realização deste 
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exame é questionável, na medida em que este tipo de tumor raramente metastiza para o 

tórax, pelo que a sua execução representa apenas custos acrescidos dispensáveis aos 

proprietários. 

Nos casos abordados seria igualmente exequível recorrer à tomografia axial computorizada, 

à ressonância magnética ou até mesmo à cintigrafia como forma auxiliar de diagnóstico, 

uma vez que a ecografia abdominal não permitiu obter uma imagem concreta da massa 

primária e, na medida em que são considerados métodos seguros e fiáveis no diagnóstico 

de insulinoma. Contudo, considerando o seu custo elevado, o acesso ainda restrito a este 

tipo de métodos e o facto de não permitirem visualizar tumores de tamanho inferior a 3 mm 

(no caso da cintigrafia), os mesmos não foram utilizados em ambos os animais. É 

igualmente importante considerar que, enquanto a cirurgia for o tratamento de eleição para 

esta doença, a importância dos métodos imagiológicos no diagnóstico de insulinoma é 

debatida. 

Assim, verifica-se que não existem meios de diagnóstico ideais que contribuam para um 

diagnóstico definitivo. A forma mais vantajosa de obter um diagnóstico definitivo consiste 

numa laparotomia exploratória, a qual permite uma identificação das lesões e a avaliação da 

sua extensão e ainda representa uma forma terapêutica, na medida em que possibilita a 

exérese cirúrgica das massas com posterior análise histopatológica. 

Uma vez confirmado o diagnóstico, é fundamental aumentar e estabilizar a concentração de 

glucose sanguínea para um melhor maneio das crises hipoglicémicas. Com efeito, em 

ambos os casos, os animais ficaram sujeitos a um tratamento com glucocorticóides, 

prednisolona na dose inicial de 0,5 mg/kg/dia no caso da “Retty” (tal como indicado na 

literatura) e de 0,6 mg/kg/dia no “Oslo”, associado com um maneio dietético rigoroso, 

baseado numa alimentação rica em proteínas e glúcidos complexos, de absorção lenta, 

dividida em pequenas quantidades, repartidas em quatro a seis refeições diárias. A 

corticoterapia, associada a um maneio alimentar adequado, é considerada como o primeiro 

passo em termos de terapêutica médica do insulinoma, situação que se verificou nos dois 

casos abordados. 

Idealmente, aquando do controle inicial das crises hipoglicémicas com corticoterapia, o 

animal deve ser encaminhado para cirurgia, a qual é considerada como o tratamento de 

eleição face um tumor das células β pancreáticas. Na medida em que este tipo de 

abordagem não foi aceite pelos proprietários da “Retty” e considerando a presença de 

metástases hepáticas no “Oslo”, secundárias a um processo tumoral já bastante 

desenvolvido, nestes dois animais foi mantido o tratamento com glucocorticóides associado 

a maneio dietético. Com controlos regulares da concentração de glucose sanguínea e 

doseamentos de fructosamina igualmente frequentes, a posologia de prednisolona foi 

progressivamente ajustada. Contudo, apesar de não terem sido descritas novas crises 

hipoglicémicas, os valores de concentração sanguínea da “Retty” nunca foram superiores a 
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50 mg/dl. Por sua vez, o “Oslo” respondeu de forma mais favorável à corticoterapia, 

atingindo glicémias iguais a 86 mg/dl. 

Consequentemente a esta dificuldade em manter, na “Retty”, uma concentração de glucose 

sanguínea dentro dos valores de referência, os seus proprietários optaram por uma 

abordagem cirúrgica. Na cirurgia foi possível extirpar a maior quantidade permitida de tecido 

anormal, incluindo os locais sugestivos de desenvolvimento metastático, como a totalidade 

do baço e o linfonodo mesentérico cranial. Foi, deste modo, possível encontrar um 

diagnóstico definitivo através da análise histopatológica dos nódulos removidos e, 

simultaneamente, pesquisar a existência de metástases demasiado pequenas para serem 

detectadas ecograficamente. Com a exérese do tumor secretor de insulina, procurou-se 

aumentar a eficácia do tratamento médico com prednisolona. 

Apesar da “Retty” apresentar doença metastática já instalada e comprovada cirurgicamente, 

a eutanásia não foi recomendada, uma vez que este tipo de pacientes, quando sujeito a 

tratamento médico, pode sobreviver durante vários meses a mais de um ano, com 

complicações mínimas. No entanto, não se pode negligenciar a mortalidade intra ou pós-

cirúrgica, que resulta de uma hipoglicémia consequente a uma libertação excessiva de 

insulina, devido a uma manipulação do tumor e ainda do desenvolvimento de uma 

pancreatite associada à pancreatectomia parcial. 

Tal como descrito na literatura, apesar do sucesso da cirurgia, a “Retty” desenvolveu uma 

diabetes mellitus secundária a uma secreção inadequada de insulina pelas células β não 

neoplásicas atrofiadas. Até estas células restabelecerem as suas capacidades de secreção, 

o animal necessita de insulina exógena para se manter em euglicémia. Com efeito, foi 

administrada insulina lenta a 0,5 UI/kg/dia. Foram realizados ajustes posteriores na dose 

com base na realização de curvas de glicémia. Apesar de esta alteração ser geralmente 

transitória, pode persistir por dias até vários meses. Neste caso, este maneio foi difícil de 

efectuar de modo satisfatório, mantendo-se a glicémia sempre superior aos limites normais. 

Associada à diabetes mellitus, suspeitou-se ainda de uma pancreatite de desenvolvimento 

pós-cirúrgico, uma vez que é uma das complicações mais frequentes. Uma palpação 

cautelosa do pâncreas, a administração de fluidos contendo dextrose, a realização de jejum 

nas 48 horas seguintes à cirurgia, seguida de maneio dietético durante uma semana, é 

fundamental na minimização do seu desenvolvimento. 

Assim, verifica-se que, embora a cirurgia seja o método terapêutico de eleição, vários 

aspectos devem ser ponderados, nomeadamente as complicações secundárias a esta 

abordagem, na medida em que o clínico deve estar preparado e deve procurar iniciar 

precocemente o seu maneio. 

Outras hipóteses terapêuticas poderiam ter sido utilizadas, como o diazóxido, os análogos 

da somatostatina ou até mesmo fármacos quimioterápicos como a estreptozocina. No 
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entanto, o seu uso é limitado e economicamente pouco viável, apesar de providenciarem 

resultados satisfatórios (Figura 39). 

 

Figura 39 – Diagrama esquemático referente ao tratamento médico do insulinoma 
canino (adaptado de De Fornel & Rosenberg, 2003). 
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 Conclusão 

 

Concluindo, o insulinoma é um tumor das células β dos ilhéus pancreáticos, o qual secreta 

insulina de modo autónomo. Esta secreção ocorre independentemente da presença de uma 

concentração de glucose sanguínea inferior aos valores considerados normais, a qual 

deveria suprimir qualquer síntese e libertação de insulina. 

A hipoglicémia severa desenvolvida origina diversos sinais clínicos facilmente identificáveis, 

quer pelos proprietários do animal quer por parte do clínico. No entanto, estas 

manifestações são pouco específicas, pelo que é difícil relacioná-los com um insulinoma. 

Contudo, a existência de um tumor das células β permanece como hipótese principal num 

cão adulto que apresenta crises recorrentes de hipoglicémia. 

O diagnóstico de insulinoma resulta da evidência da secreção autónoma de insulina pelo 

tumor, através da realização de uma prova em jejum, a qual demonstra a presença de um 

pico de hiperinsulinémia associada a uma hipoglicémia. 

A visualização do insulinoma propriamente dito e da sua evolução, nomeadamente o 

desenvolvimento metastático, são possíveis por ecografia. No entanto, determinados 

obstáculos técnicos, como o tamanho do animal, a presença de dor abdominal e a presença 

de gás que oculta o pâncreas, bem como as reduzidas dimensões do tumor, podem 

dificultar o exame e contribuem, desta forma, para obter exames ecograficos falsamente 

negativos.  

Por sua vez, a utilização da Tomografia Axial Computorizada, da Ressonância Magnética e 

da Cintigrafia permite localizar o tumor e as eventuais metástases, de pequenas dimensões, 

com maior precisão. 

O diagnóstico de insulinoma é frequentemente tardio, o que pode ser uma consequência de 

uma apresentação clínica pouco específica (crises convulsivas, fadiga) e pelo facto das 

crises hipoglicémicas não serem detectadas nos primeiros meses. Estas condicionantes 

justificam que ao momento do diagnóstico cerca de metade dos cães apresentam 

desenvolvimento metastático, o que torna o prognóstico reservado. 

Esta dissertação permitiu demonstrar a importância de um diagnóstico rigoroso na detecção 

desta doença que é frequentemente sub-valorizada. 

Na maioria dos casos, é relevante encorajar-se o recurso a uma intervenção cirúrgica, para 

deste modo extirpar os tumores pancreáticos e se possível as eventuais metástases. Se os 

sintomas persistirem, o tratamento médico deve ser instituído. 

Associado a uma terapêutica cirúrgica ou médica, deve igualmente ser iniciado um maneio 

dietético rigoroso, constituído por glúcidos complexos, fornecidos em refeições frequentes 

ao longo do dia. 

Também, um tratamento com glucocorticóides deve ser iniciado previamente à cirúrgica, 

assim como caso os sinais clínicos de hipoglicémia persistirem. A utilização de diazóxido 
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fornece resultados encorajadores, através do prolongamento de período entre crises e ainda 

aumentando a esperança de vida dos animais. 

A utilização de novas moléculas, como os análogos da somatostatina de longa acção bem 

como de agentes quimioterápicos como a estreptozocina, apesar de ainda pouco 

desenvolvida, pode ser valorizada num futuro próximo. 

O estudo retrospectivo de dois casos de insulinoma, embora corresponda a uma amostra 

reduzida (a qual não permitiu generalizar os resultados obtidos), possibilitou aferir que a 

dualidade entre tratamento médico e cirúrgico é frequentemente abordada e de difícil 

gestão.  

Se por um lado o tratamento cirúrgico é considerado de eleição e contribui para um melhor 

prognóstico, por outro a recuperação delicada destes animais aliada às complicações pós-

cirúrgicas desenvolvidas, compromete a sua escolha. Relativamente ao tratamento médico, 

embora seja possível um melhor ajuste da posologia em função da evolução da doença, não 

permite individualmente eliminar a fonte primária da hipoglicémia nem, deste modo, 

contribuir para cessar o seu desenvolvimento. 

Concluindo, um protocolo terapêutico ideal deve procurar associar estes dois tipos de 

tratamento e ser formulado individualmente para cada animal. Assim, deve ser adaptado a 

cada situação em particular. 
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Anexo 1 – Casuística das actividades desenvolvidas durante o 

estágio curricular na ENVL e no Hospital Escolar da FMV – UTL 
  
Tabela 1 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Cardiologia). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Endocardiose da Mitral 2 

Dirofilariose 1 

 

Canídeo 

 Estenose da Pulmonar 1 

Cardiomiopatia Hipertrófica 1 

 

 

Cardiologia 

Felídeo 

Comunicação Interventricular 1 
 

 

Tabela 2 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Dermatologia) 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

DAPP 3 

Otite por Otodectes 1 

Hipersensibilidade à Picada Mosca 1 

Dermatite atópica 2 

 

 

Canídeo 

 

 Pododermatite recorrente 1 

 

 

Dermatologia 

Felídeo DAPP 1 
 

 

Tabela 3 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada 
(Gastroenterologia). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Gastrite 2 

Megaesófago por anomalia do 

anel vascular 

1 

Pancreatite 3 

Diarreia Crónica 1 

 

 

Gastroenterologia 

 

 

Canídeo 

 

Hipertrofia do Piloro 1 
 

 

Tabela 4 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Comportamento 
animal). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Comportamento 

Animal 
Canídeo 

 

Alterações Comportamentais de 
Socialização 

1 
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Tabela 5 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Endocrinologia). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Hipotiroidismo 2 

Hiperadrenocorticismo 4 

Insulinoma 2 

Hipoadrenocorticismo 1 

 

 

Canídeo 

 

 Diabetes mellitus 1 

 

 

Endocrinologia 

Felídeo Diabetes mellitus 1 

 
 
Tabela 6 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Neurologia). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Síndrome Vestibular 1 

Meningoencefalite Granulomatosa 1 

Macroadenoma Hipofisário 1 

 

Canídeo 

 

Epilepsia Idiopática 1 

Felídeo Tromboembolismo Vascular 1 

 

 

Neurologia 

Leporídeo Síndrome Vestibular Central 1 

 
 
Tabela 7 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Oftalmologia). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Úlcera Córnea 2 

Uveíte 1 

Esclerose do Cristalino 1 

Cataratas 1 

 

Canídeo 

 

Degenerescência da Retina 1 

 

 

Oftalmologia 

Felídeo Microftalmia 1 
 

 

Tabela 8 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Pneumologia). 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Broncopneumonia 1  

Pneumologia 
 

Canídeo 

 
Síndrome Respiratório dos 

Braquicéfalos 

1 
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Tabela 9 – Casuística referente à rotação de Medicina Especializada (Oncologia). 
 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Mesotelioma Pericárdico 1 

Linfoma 1 

 

Canídeo 

Mastocitoma 1 

 

Oncologia 

Felídeo Fibrosarcoma 1 
 

 

 

Figura 2 – Número de casos abordados nas consultas especializadas de Medicina.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabela 10 – Casuística referente aos testes de avaliação auditiva da ENVL. 
 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Testes de 
avaliação auditiva 

Canídeo 

 

Função Auditiva Normal 13 
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Tabela 11 – Casuística referente à rotação de Medicina Interna e Hospital de Medicina 
da ENVL. 
 

Espécie Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Dermatologia Dermatite Atópica 1 

Diarreia Alimentar 1 

Pancreatite 3 

 

Gastroenterologia 

Gastrite 2 

Linfoma 1 

Macroadenoma Hipofisário 1 

Massa Cutânea 3 

Hemangiosarcoma 2 

 

 

Oncologia 

Adenocarcinoma da Tiróide 1 

Nefrite Intersticial Crónica 1 Urologia e 

Nefrologia Cistite 1 

Prostatite 1 Reprodução e 

Obstetrícia Quisto ovárico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Canídeo 

 

 

 

Doencas 

Infecciosas 

Tosse do Canil 1 

Dermatologia DAPP 1 

Gastroenterologia Parasitismo Intestinal 5 

Fibrosarcoma 3 Oncologia 

Carcinoma epidermóide 1 

Insuficiência Renal Crónica 3 Urologia e 

Nefrologia Cistite Idiopática 2 

 

 

 

Felídeo 

 

Doencas 

Infecciosas 

Coriza 1 
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Tabela 12 – Casuística referente à rotação de Consultas Especializadas de Cirurgia da 
ENVL. 
 

Espécie Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Hérnia discal 2 

S. vestibular + Traumatismo 

craniano 

1 

Sub – luxação do fémur 1 

Displasia da anca 1 

Ruptura do Ligamento Cruzado 

Anterior 

7 

Panosteíte 2 

 

 

 

 

Ortopedia 

Artrose 1 

Hérnia umbilical 1 

Tumor esplénico 1 

Mesotelioma – Pericardiectomia 1 

Estenose conduto auditivo 

externo 

1 

Trajecto fistuloso para o rim 1 

 

 

Tecidos 

Moles 

Mucocelo biliar – Colecistectomia 1 

Destartarização 1 

Avaliação pré-cirúrgica 11 

 

 

 

 

 

 

 

Canídeo 

 

 

 

 

Outras 

Avaliação pós-cirúrgica 13 

Ortopedia Trauma medular 1 

Carcinoma epidermóide 1 

Fibrosarcoma 2 

Hérnia diafragmática 1 

 

Tecidos 

Moles 

Curetagem e drenagem cirúrgica 

de um abcesso 

1 

Avaliação pré-cirúrgica 1 

 

 

 

Felídeo 

 

Outros 

Avaliação pós-cirúrgica 3 
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Tabela 13 – Casuística referente à rotação de Bloco de Cirurgia da ENVL. 
 

Espécie Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Resolução de Ruptura do 

Ligamento Cruzado Anterior 

(técnica extra-capsular over the top) 

 

2 

Hemilaminectomia 2 

Osteosintese Tripla da Bacia 1 

 

 

Ortopedia 

 

 

Resolução de Fractura Acetabular 1 

Esplenectomia 1 

Exérese de Lipoma 1 

Exérese de nódulos cutâneos 2 

Pancreatectomia Parcial 1 

Lobectomia Pulmonar 1 

Resolução de hérnia perineal 3 

Resolução de Torção/Dilatação 

Gástrica 

1 

Resolução de Otohematoma 1 

Enucleação de globo ocular 1 

Ressecção do Palato Mole 1 

 

 

 

 

 

Tecidos 

Moles 

Sutura de Laceração 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Canídeo 
 

Outros Destartarização 3 

Remoção de Aparelho de Fixação 

Externa 

1 

Resolução de Fractura do Fémur 1 

 

Ortopedia 

 

Caudectomia 1 

Exérese de Fibrosarcoma 2 

Resolução de Hérnia Diafragmática 1 

 

 

 

Felídeo 

Tecidos 

Moles 

Sutura de Laceração 2 
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Tabela 14 – Casuística referente à rotação de Imagiologia da ENVL. 
 

Serviço Espécie Estrutura Nº de casos 

Tórax 7 

Abdómen 4 

Coluna Vertebral 1 

Articulação Escápulo-Úmeral 1 

Articulação Úmero-Rádio-Ulnar 2 

Articulação Coxo-Femoral 3 

Fémur 1 

Tíbia 2 

 

 

 

 

Canídeo 

Dígitos 1 

Tórax 3 

 
 
 
 

 
Radiografia 

Felídeo 

Abdómen 2 

Procedimentos Ecoguiados 

(Cistocenteses e Biópsias) 

4 

Ecografia Abdominal 5 

 

Canídeo 

 

Ecocardiografia 4 

Procedimentos Ecoguiados 

(Cistocenteses e Biópsias) 

3 

Ecografia Abdominal 3 

 
 

Ecografia 

 

Felídeo 

Ecocardiografia 2 
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Tabela 15 – Casuística detalhada referente ao SIAMU. 
 

Espécie Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Cardiomiopatia Dilatada 1  

Cardiologia Endocardiose da Mitral com 

Insuficiência da Tricúspide 

1 

Epilepsia Idiopática 2 Neurologia 

Meningoencefalite Infecciosa 1 

Oftalmologia Ptose do globo ocular 1 

Hiperadrenocorticismo 1 Endocrinologia 

Cetoacidose diabética 2 

Dilatação / Torção de Estômago 2 

Pancreatite 2 

Gastroenterite Alimentar 2 

Ingestão de Corpo Estranho 1 

Shunt Porto-Sistémico 1 

 

 

Gastroenterologia 

Persistência do Ducto Arterioso 1 

Derrame Pleural 2 Pneumologia 

 Broncopneumonia  2 

Urologia e Nefrologia Cistite com Prostatite 1 

Hemangiosarcoma 2 

Massa Mediastínica 1 

Doença Metastática Pulmonar 1 

Oncologia 

Neoplasia ovárica 1 

Penfigus 1 Hematologia e 

Imunologia Intoxicação por Dicumarínicos 2 

Hérnia Discal 3 Ortopedia 

Poliartromialgia Idiopática 1 

Piroplasmose 4 

Parvovirose 2 

Doenças Infecciosas 

Leptospirose 1 

Pós-operatório Síndrome 

Braquicefálico 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Canídeo 

Pós-operatório 

Pós-operatório Cesariana 1 
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Espécie 
 (continuação) 

Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Pós-operatório de Wobbler 

Syndrome 

1 

Pós-operatório de 

Pancreatectomia Parcial e 

Esplenectomia 

1 

 

 

Pós-operatório 

Pós-operatório de Adrenalectomia 1 

Lacerações Localizadas / 

Generalizadas 

2 

 

 

 

 

Canídeo 

 

Traumatologia 

Politraumatizado (Atropelamento) 3 

Derrame Pleural 1 Pneumologia 

Pneumotórax 1 

FLUTD 8 Urologia e Nefrologia 

Insuficiência Renal Crónica 3 

Gastroenterite por Corpo estranho 1 

Gastrite 1 

Gastroenterologia 

Lipidose Hepática 1 

Cetoacidose diabética 1 Endocrinologia 

Hipertiroidismo 1 

Neurologia Neoplasia Cerebral 1 

Pós-operatório Pós-operatório de Quilotórax 1 

 

 

 

 

 

 

Felídeo 

Traumatologia Politraumatizado (Atropelamento) 4 

 

 

Tabela 16 – Casuística referente à rotação de Reprodução da ENVL. 

Serviço Espécie Diagnóstico Nº de casos 

Ovariectomia 1 

Castração 1 

Mastectomia 2 

 

Canídeo 

 

Cesariana 3 

Ovariectomia 5 

Castração 11 

Felídeo 

Castração + Testículo Ectópico 1 

 

 

Reprodução 
Bloco 

Leporídeo Castração 1 
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Tabela 17 – Casuística referente à rotação de Medicina do Hospital Escolar. 

Espécie Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Hiperadrenocorticismo 3 

Diabetes mellitus 4 

 

Endocrinologia 

Hipotiroidismo 2 

Prolapso da membrana nictitante 1 

Uveíte 3 

Úlcera da Córnea 4 

Pannus 1 

Entrópion 1 

 

 

 

Oftalmologia 

Cataratas 3 

Bronquite Crónica 2 

Broncopneumonia 1 

 

Pneumologia 

Traqueíte 2 

Mastocitoma 2 

Linfoma 3 

Osteosarcoma 1 

Neoplasia Esplénica 2 

Neoplasia Mamária 8 

Neoplasia da Cavidade Oral 2 

Neoplasia das glândulas 

Hepatóides 

3 

 

 

 

 

Oncologia 

Neoplasia Uterina 1 

Leishmaniose 9 

Piroplasmose 8 

Parvovirose 4 

Dirofilariose 2 

 

 

Doenças 

Infecciosas 

Tosse do Canil 1 

Epilepsia Idiopática 1 

Neoplasia Cerebral 2 

Traumatismo Medular 4 

Síndrome Vestibular Central 1 

 

 

Neurologia 

Síndrome Vestibular Geriátrico 1 

Colite 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Canídeo 

Gastroenterologia 

Ingestão de Corpo Estranho 2 
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Espécie 
(continuação) 

Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Gastroenterite Alimentar 4 

Gastrite Medicamentosa 1 

 

Gastroenterologia 

Insuficiência Hepática 1 

ITU 2 Urologia e 

Nefrologia IRC 4 

Dermatite Atópica 4 

DAPP 2 

Piodermatite 3 

Otite 7 

Sarna demodécica 2 

 

 

 

Dermatologia 

Dermatite a Malassezia 2 

Ruptura Ligamento Cruzado 

Anterior 

3 

Artrose Geriátrica 3 

Displasia da Anca 4 

Fractura do Fémur 2 

Fractura do Úmero 1 

 

 

 

Ortopedia 

Fractura da Anca 2 

Piómetra 3 

Prostatite / Hiperplasia Benigna 

da Próstata 

2 

 

Reprodução e 

Obstretícia 

Neoplasia Testicular 2 

Avaliação pré-cirúrgica 6 Cirurgia 

Avaliação pós-cirúrgica 8 

Politraumatizados 3 Traumatologia 

Lacerações 5 

Primovacinação 8 Vacinação 

Revacinação 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canídeo 

Quimioterapia Protocolo Quimioterápico 5 

Diabetes mellitus 4 Endocrinologia 

Hipertiroidismo 1 

Uveíte 2 

 
Felídeo 

Oftalmologia 

Úlcera da Córnea 2 
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Espécie 
(continuação) 

Área clínica Diagnóstico Nº de casos 

Pneumonia 1 

Asma Felina 1 

 

Pneumologia 

Quilotórax 2 

Mastocitoma 1 

Linfoma 2 

Neoplasia Mamária 2 

 

Oncologia 

Neoplasia Quística da Tiróide 1 

PIF 1 Doenças 

Infecciosas FIV /FELV 5 

Hidrocefalia 1 Neurologia 

Trauma medular 1 

Ingestão Corpo Estranho Linear 1 

Colangite 2 

Lipdose Hepática 2 

 

Gastroenterologia 

Megacólon 1 

FLUDT 8 Urologia e 

Nefrologia IRC 6 

Dermatofitíase 2 Dermatologia 

Dermatite Atópica 1 

Ortopedia Fractura Fémur 1 

Piómetra 2 Reprodução e 

Obstetrícia Período Pré-Parto 1 

Avaliação pré-cirúrgica 5 Cirurgia 

Avaliação pós-cirúrgica 7 

Politraumatizados 3 Traumatologia 

Lacerações 4 

Primovacinação 4 Vacinação 

Revacinação 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felídeo 

Quimioterapia Protocolo Quimioterápico 1 
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Tabela 18 – Casuística referente à rotação de Cirurgia do Hospital Escolar. 

Espécie Área clínica Estrutura Nº de casos 

Ortopedia Resolução de Ruptura do 

Ligamento Cruzado Anterior (TPLO) 

1 

OVH 1 

Mastectomia 3 

Tecidos 

Moles 

Exérese de Lipoma 1 

 
 

Canídeo 

Outros Destartarização 1 

Ortopedia Resolução de Fractura Cominutiva 

do Fémur 

1 

Castração 1 

 
Felídeo 

Tecidos 

Moles Laparotomia Exploratória 1 
 

Tabela 19 – Casuística referente à rotação de Imagiologia do Hospital Escolar. 
Serviço Espécie Estrutura Nº de casos 

Tórax 19 

Abdómen 12 

Coluna Vertebral 4 

Articulação Úmero-Rádio-Ulnar 2 

Articulação Coxo-Femoral 8 

Articulação Femoro-Tíbio-Patelar 3 

Fémur 2 

 

 

 

 

Canídeo 

Falanges 1 

Tórax 13 

Abdómen 8 

 
 
 
 
 

Radiografia 

 

Felídeo 

Crâneo 2 

Ecocardiografia 8 

Ecografia Abdominal 7 

 

Canídeo 

 Procedimentos Ecoguiados 

(Cistocenteses e Biópsias) 

4 

Ecocardiografia 3 

Ecografia Abdominal 6 

 

 
Ecografia 

 

Felídeo 

Procedimentos Ecoguiados 

(Cistocenteses e Biópsias) 

3 

Mielografia Canídeos  5 

Crâneo 4 TAC Canídeos 

Coluna Vertebral 1 
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