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RESUMO
Diabetes mellitus em Canídeos

Palavras-chave: diabetes mellitus, cão, pâncreas, insulina, glicemia.

A diabetes mellitus é uma insuficiência absoluta ou relativa de insulina que resulta da

deficiente secreção desta por parte das células pancreáticas ou da oposição à acção da

insulina. A diabetes é uma das endocrinopatias mais frequentes no cão.

Quando é diagnosticado com diabetes mellitus, o animal pode encontrar-se num estado

dependente de administração exógena de insulina de insulina, em que as células já não

produzem insulina, ou num estado de não dependente de insulina, em que as células ainda

possuem alguma função residual.

No cão, a diabetes mellitus dependente de insulina é uma patologia multifactorial. Alguns

dos factores implicados na etiologia da doença são: predisposição genética, infecção,

patologia que provoque antagonismo à insulina, fármacos, obesidade, insulite

imunomediada e pancreatite. Todos os factores referidos desempenham um papel que

culmina na perda de função das células , hipoinsulinemia, deficiência no transporte da

glucose para o interior das células e aceleração do processo de gluconeogénese hepática e

glicogenólise.

A insuficiência em insulina provoca a diminuição da utilização da glucose, levando a

hiperglicemia. A glucose, como é uma molécula pequena, é filtrada pelo glomérulo renal;

quando a capacidade de reabsorção de glucose das células dos túbulos renais a partir do

filtrado glomerular é excedida, ocorre glicosúria. A glicosúria provoca diurese osmótica, que

leva a polidipsia. Como a entrada da glucose nas células do centro da saciedade é mediada

pela insulina, o centro da saciedade não inibe o centro da alimentação. Os quatro sinais

clássicos de diabetes são então poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. O principal

objectivo da terapêutica instituída é eliminar os sinais clínicos observados pelo dono, o que

pode ser conseguido com uma administração ponderada de insulina, dieta, exercício e com

a prevenção ou controlo de doenças inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e endócrinas.

As complicações mais frequentes são cegueira devido à formação de cataratas, pancreatite

crónica e infecções recorrentes do tracto urinário, das vias respiratórias e da pele. Os

animais diabéticos têm ainda o risco de desenvolver hipoglicemia e cetoacidose. A

cetoacidose diabética é consequência da diabetes que resulta em formação de corpos

cetónicos no fígado, em acidose metabólica, desidratação severa, choque e possivelmente

morte. A maior parte dos cães diabéticos vive menos de 5 anos após o diagnóstico, sendo

que os primeiros seis meses são decisivos para o controlo da doença.

Com cuidados apropriados por parte dos donos, avaliações regulares por parte do

veterinário e uma boa comunicação entre o cliente e o médico veterinário, muitos animais

diabéticos podem levar vidas relativamente normais durante vários anos.
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ABSTRACT
Diabetes mellitus in Dogs

Key-words: diabetes mellitus, dog, pancreas, insulin, glycaemia

Diabetes mellitus, which is a very common endocrinopathy in the dog, is an absolute or

relative insufficiency in the production of insulin by the pancreatic cells or an impaired

sensitivity to the hormone or both. When diagnosed with diabetes mellitus some animal may

need insulin therapy immediately, for their cells produce no insulin - insulin dependent

diabetes mellitus, and some others may have a slower loss of function of cells - non-insulin

dependent diabetes mellitus.

The etiology of insulin dependent diabetes mellitus in the dog is multifactorial, being related

to genetic susceptibility, infections, insulin resistance inducing disease, drugs, obesity,

immune mediated insulitis and pancreatitis. All these factors lead to the functional loss of

pancreatic cells, impaired transport of glucose into cells and enhancing the hepatic

gluconeogenesis and glycogenolisis.

The classic clinical signs of diabetes mellitus are polyuria, polydipsia, polyphagia and weight

loss. The insulin deficiency leads to a decrease in glucose use and sequent hyperglycemia.

Being a small molecule, glucose is filtrated in the renal glomérulos; when the ability of

reabsorbing glucose of the tubular cells is overwhelmed, glycosuria occurs. Glycosuria leads

to osmotic diuresis, which in turn leads to polydipsia. To enter the satiety center cells,

glucose needs insulin. Without it, the satiety center never inhibits the hunger center.

The treatment of diabetes aims to control the clinical signs described, and that con be

achieved with insulin therapy, diet, exercise and prophylaxis and control of infectious,

inflammatory, neoplastic or endocrine diseases.

The most frequent consequences of diabetes mellitus in dogs are blindness as a

consequence of diabetic cataracts, chronic pancreatitis and urinary tract, skin and upper

respiratory tract infections. Diabetic dogs have an increased risk of developing hypoglycemia

and ketoacidosis. Ketoacidosis leads to hepatic production of ketone bodies, metabolic

acidosis, severe dehydration and even death.

Most diabetic dogs live up to 5 years after they are diagnosed, the six first months being the

most important ones.

With proper care from the owner, regular reevaluations with the veterinarian and good

communication between veterinarian and owner, the diabetic dog can have an ordinary life

for several years.
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I. INTRODUÇÃO

O meu estágio curricular teve lugar no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina

Veterinária, situado no pólo do Alto da Ajuda, no período de tempo entre os dias 17 de

Setembro de 2007 e 29 de Fevereiro de 2008, com uma carga horária de cerca de 40 horas

semanais.

Durante o estágio passei pelos vários serviços do Hospital, desde a Medicina Interna aos

serviços de Imagiologia, Cirurgia e Internamentos de animais de companhia.

Nas consultas de Medicina Interna, assisti a consultas de referência de Dermatologia,

Oftalmologia, Neurologia e de Animais Exóticos.

Nas consultas de Medicina Geral fiz o acompanhamento das mesmas, contactei

directamente com os proprietários dos animais, de maneira a conseguir a realização de uma

boa história clínica. Juntamente com o Médico Veterinário e, sob a sua supervisão, pude

proceder aos exames físicos dos animais, assim como ao exame oftalmológico, neurológico

e ortopédico, sempre que necessários, colaborar na elaboração de diagnósticos presuntivos

e escolher quais os meios de diagnóstico apropriados e a melhor terapêutica a instituir.

No serviço de Imagiologia, participei na realização, revelação e interpretação de várias

radiografias e assisti à realização de Tomografias Axiais Computorizadas. Assisti ainda a

inúmeras ecografias abdominais realizadas pela Dra. Joana Pontes e algumas

ecocardiografias realizadas pelos Dr. Nuno Félix e Dr. José Miguel Matos.

Na cirurgia assisti a vários procedimentos cirúrgicos, desde castrações de cão e gato,

ovariohisterectomias (OVH) de cadela e gata, mastectomias secundárias a neoplasias

mamárias, esplenectomias, resolução de ruptura de ligamento cruzado cranial, remoção de

cálculos vesicais, resolução de fracturas mandibulares, herniorrafia para resolução de hérnia

perineal, ventral slot para resolução de hérnia discal cervical, entre outros, desempenhando

o papel de ajudante de cirurgião, de anestesista ou de circulante.

Nos internamentos, que consistiam em turnos de 24 horas, preparei e administrei

medicações e prestei os cuidados básicos de higiene e alimentação necessários aos

animais internados. Vigiei e monitorizei parâmetros como temperatura, cor das mucosas,

tempo de repleção capilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, medição de pulso,

medição da glucose sanguínea inclusive para efectuar curvas de glicemia, entre outros.

Sempre que necessário, comunicava ao Médico Veterinário de serviço, qualquer anomalia

que detectasse.

Nas consultas e nos internamentos, realizei diversos procedimentos clínicos como a

colocação de cateteres endovenosos, colheitas de sangue para hemograma, bioquímicas

sanguíneas ou testes serológicos, vacinações, desparasitações, realização de pensos,

remoção de pontos, algaliações, entubações endotraqueais, raspagens cutâneas e sua



2

observação ao microscópio, colheita de pêlos para pesquisa de dermatófitos,

electrocardiogramas, testes rápidos de diagnóstico, entre outros.

Adicionalmente, assisti e participei em reuniões semanais, em horário pós-laboral, que

consistiam em apresentações de temas e discussão de casos clínicos.

Para o tema da Dissertação de Mestrado, escolhi a Diabetes mellitus em Canídeos, por se

encontrar dentro de uma das minhas áreas de interesse (Endocrinologia) e por achar que

não estava suficientemente preparada para a enfrentar durante a minha futura prática

clínica.

A dissertação encontra-se dividida em duas partes. A primeira parte, é a revisão

bibliográfica, na qual resumi toda a informação que encontrei nos livros e artigos científicos

que encontrei sobre o tema. A segunda parte é uma análise crítica dos casos clínicos de

alguns dos cães diabéticos que encontrei nas consultas e internamentos que efectuei

durante o estágio curricular.
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II. DIABETES MELLITUS EM CANÍDEOS

O pâncreas endócrino é composto pelas ilhotas de Langerhans, que se encontram dispersas

por entre as células acinares de secreção exócrina.

Com base nas propriedades de coloração e morfologia, as células que compõem as ilhotas

de Langerhans dividem-se em quatro tipos distintos: as células que secretam glucagon, as

células que secretam insulina, as células que secretam somatostatina e as células F que

secretam polipéptido pancreático (Nelson, 2005).

Qualquer uma destas linhas celulares pode sofrer uma alteração, originando um excesso ou

insuficiência em circulação da hormona que produz. Nos animais domésticos, cão e gato, a

patologia mais frequente do pâncreas endócrino é a diabetes mellitus, uma insuficiência

absoluta ou relativa da hormona insulina, derivada da deficiente secreção desta por parte

das células pancreáticas (Pöppl & González, 2005; Nelson, 2005) ou antagonismo à acção

da insulina (Petrie, 2004a). A diabetes mellitus é uma das endocrinopatias mais frequentes

no cão, estando a sua prevalência a aumentar (Fleeman & Rand, 2005; Pöppl & González,

2005; Davison, Herrtage & Catchpole, 2005).

1. CLASSIFICAÇÃO

Tal como nos seres humanos, a diabetes mellitus pode ser classificada em vários tipos,

dependendo da etiologia (tabela 1) (American Diabetic Association, 2003; Herrera, Vargas &

Bouda, 2007; Catchpole, Kennedy, Davison & Ollier, 2008).

Tabela 1 - Classificação da Diabetes mellitus nos humanos (Catchpole et al., 2008).

1. DIABETES TIPO 1
Destruição de células que leva a deficiência absoluta em insulina
a. Imunomediada
b. Idiopática

2. DIABETES TIPO 2
Predominantemente resistência à insulina com deficiência de produção de insulina
relativa ou predominantemente deficiência na produção de insulina com resistência
periférica à insulina

3. OUTROS TIPOS
a. Defeitos genéticos na função das células
b. Defeitos genéticos na acção da insulina
c. Doenças do pâncreas exócrino
d. Endocrinopatias
e. Induzida por fármacos ou substâncias químicas
f. Infecções
g. Formas raras de diabetes imunomediadas

4. DIABETES NA GESTAÇÃO
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A diabetes mellitus tipo 1 caracteriza-se pela destruição ou perda de função das células ,

com insuficiência progressiva e, posteriormente, completa, de insulina (Nelson, 1996).

Encontra-se associada à destruição imunomediada das células por linfócitos T (Herrera et

al., 2007). Os doentes necessitam de terapia com insulina para evitar o risco de cetoacidose

(Catchpole et al., 2008).

A diabetes mellitus tipo 2 é caracterizada por resistência primária à insulina e por células

incapazes de responder correctamente aos estímulos de secreção de insulina (Nelson,

2006) (Herrera et al., 2007). A quantidade total de insulina secretada pode estar aumentada,

diminuída ou normal, em comparação com um animal não diabético em jejum.

Independentemente da quantidade de insulina secretada, esta é insuficiente para contrariar

a resistência à insulina nos tecidos periféricos (Nelson, 1996).

A classificação dos seres humanos como diabéticos tipo 1 ou 2 é feita com base nos

antecedentes familiares, na história clínica, nos resultados de análises imunológicas

(pesquisa de anticorpos séricos contra células e contra insulina) e após a administração

de secretagogos de insulina (glucagon e glucose) (Nelson, 1996). A diabetes mellitus tipo 1

é habitualmente diagnosticada em jovens (Catchpole et al., 2008), enquanto a diabetes

mellitus tipo 2 é tipicamente reconhecida em adultos (mais de 30 anos), normalmente

associada a obesidade e inactividade física (Klinkenberg, Sallander & Hedhammar, 2006;

German, 2006; Catchpole et al., 2008). Tem vindo a ser diagnosticado diabetes tipo 2 em

adultos (mais de 30 anos) não obesos, em quem são detectados auto-anticorpos em

circulação. O tratamento destes pacientes inicia-se com hipoglicemiantes orais, mas

geralmente há progressão para necessidade de terapêutica com insulina. Esta forma de

diabetes mellitus foi classificada como diabetes auto-imune latente dos adultos (LADA, latent

autoimmune diabetes of adults) e é considerada como um subtipo da diabetes mellitus tipo 1

(sendo algumas vezes referida como diabetes tipo 1.5). A diabetes tipo 1 juvenil parece

resultar de uma reacção inflamatória agressiva às células que leva à sua destruição total,

enquanto a LADA é resultado de uma reacção auto-imune progressiva lenta que leva vários

anos a produzir sinais clínicos (Catchpole et al., 2008).

O terceiro tipo de diabetes é secundário, encontrando-se associado a outras doenças como

hiperadrenocorticismo, acromegalia, hiperpituitarismo, feocromocitoma, síndrome

hepatocutâneo, sépsis podendo ainda ser genético (Herrera et al., 2007).

O quarto tipo de diabetes é a diabetes de gestação, atribuída à produção aumentada de

progesterona (Herrera et al., 2007).

Em Medicina Veterinária, não existem critérios internacionalmente aceites para a

classificação da diabetes mellitus (Catchpole et al., 2008). A classificação em diabetes

mellitus dependente de insulina (IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus) e diabetes

mellitus não dependente de insulina (NIDDM, non-insulin-dependent diabetes mellitus ), e

não em tipo 1 e 2, é mais comum, uma vez que, nos animais domésticos, é mais difícil
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conhecer os antecedentes familiares, a apresentação clínica pode ser inespecífica e não se

realizam, de modo sistemático, análises com secretagogos de insulina, cujos resultados

podem ser confusos.

No momento do diagnóstico, alguns animais podem necessitar, de imediato, de terapêutica

com insulina, pois as suas células já não produzem esta hormona - IDDM (Nelson, 1996).

A IDDM é caracterizada por hipoinsulinemia persistente, mesmo após a administração de

secretagogos de insulina (glucagon e glucose), incapacidade de manter o controlo da

glicemia com dieta ou hipoglicemiantes orais, ou ambos, e pela necessidade absoluta de

administração de insulina para manter o controlo da glicemia (Nelson, 2006).

Outros animais podem ter uma perda de função gradual das células , em que a

hiperglicemia pode inicialmente ser controlada sem recorrer à insulina - NIDDM. À medida

que as células perdem a sua função, os animais progridem para uma situação de IDDM

(Nelson, 2006).

Os animais que apresentam resistência à insulina podem ter IDDM ou NIDDM, dependendo

da gravidade da resistência à insulina e do estado funcional das células (Nelson, 2006).

Esta classificação pode, no entanto, gerar alguma confusão, já que alguns animais, gatos

em particular, podem apresentar inicialmente NIDDM progredindo depois para IDDM, ou

mesmo alternância de NIDDM com períodos de IDDM, consoante aumenta ou diminui a

resistência periférica à insulina e a deterioração das células (diabetes mellitus transitória).

Catchpole et al. (2008) defende que a diabetes mellitus canina deve ser classificada de

acordo com a patogénese da doença e não consoante a resposta clínica ao tratamento com

insulina. O autor sugere a classificação em diabetes com deficiência de insulina (IDD, insulin

deficiency diabetes) e diabetes com resistência à insulina (IRD, insulin resistance diabetes)

(tabela 2).
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Tabela 2 - Classificação proposta por Catchpole et al., (2005 e 2008) para a diabetes

mellitus canina.

DIABETES COM DEFICIÊNCIA DE INSULINA (IDD) – deficiência absoluta em insulina
A IDD primária é caracterizada por uma diminuição progressiva das células .
A etiologia da destruição/deficiência em células é actualmente desconhecida, mas
pensa-se que vários processos possam estar envolvidos:

Hipoplasia/abiotrofia congénita das células
Destruição de células associada a doenças do pâncreas exócrino
Destruição de células imunomediada
Processos idiopáticos

DIABETES COM RESISTÊNCIA À INSULINA (IRD) – deficiência relativa em insulina *
A IRD primária resulta geralmente de antagonismo à acção da insulina por outras
hormonas.

Diabetes na gestação ou no diestro
Secundária a outras endocrinopatias

o Hiperadrenocorticismo
o Acromegalia

Iatrogénica
o Glucocorticóides de síntese
o Progestagéneos de síntese

* Pode haver progressão de IRD para IDD secundária como consequência da perda
de células associada a hiperglicemia não controlada
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2. ETIOLOGIA

2.1. Diabetes mellitus dependente de insulina

No cão, a etiologia da diabetes mellitus dependente de insulina está ainda mal estudada,

apenas se sabe que é uma patologia multifactorial. Alguns dos factores implicados na

etiologia da doença são predisposição genética, infecção, qualquer patologia que provoque

antagonismo à insulina, fármacos, obesidade (German, 2006; Pöppl et al., 2006;

Klinkenberg et al., 2006), insulite imunomediada e pancreatite (Nelson, 2006; Pöppl &

González, 2005; Fleeman & Rand, 2005; Cook, 2007).

Todos os factores referidos desempenham um papel que culmina na perda de função das

células , hipoinsulinemia, deficiência no transporte da glucose para o interior das células e

aceleração do processo de gluconeogénese hepática e glicogenólise.

A IDDM da idade adulta, com necessidade absoluta de insulina, é a forma mais comum de

diabetes mellitus canina (Pöppl & González, 2005 ; Laflamme, 2005; Klinkenberg et al.,

2006), sendo a pancreatite ou a destruição imunomediada das células , ou ambas, as

principais causas subjacentes (Catchpole, Ristic, Fleeman & Davison, 2005; Gale, 2005;

Fleeman & Rand, 2005; Cook, 2007).

2.1.1. Aplasia ou abiotrofia congénita das células

Existem poucos casos descritos de cachorros com menos de 12 meses de idade com

diabetes mellitus. Num desses casos, foi reconhecida histopatologicamente aplasia

congénita das células , e noutro, em cães Keeshond, atrofia das mesmas células. Estas

condições devem-se, provavelmente, a uma mutação autossomal recessiva. Em seis

Labradores Retriever de 12 meses da mesma ninhada, a sintomatologia encontrada sugeria

uma patologia congénita das células , a análise histopatológica de um dos cachorros

revelou hipoplasia marcada das ilhotas de Langerhans (Gale, 2005; Catchpole et al., 2005).

2.1.2. Predisposição genética e destruição imunomediada das ilhotas de Langerhans

Face à grande prevalência de diabetes em determinadas raças de cães como o Samoyedo

e o Cairn terrier e à quase ausência da doença em raças como Pastor Alemão, Boxer e

Labrador Retriever, é pertinente afirmar que a diabetes mellitus possui, de facto, factores

genéticos de susceptibilidade e de protecção (Rand, Fleeman, Farrow, Appleton & Lederer,

2004).

A análise de vários animais de uma família e da árvore genealógica de Keeshonds sugeriu a

existência de predisposição genética para diabetes mellitus (Davison et al., 2005; Behrend,

2006). Em alguns cães foi observada uma forma extrema de hereditariedade em que se

verificava uma deficiência congénita absoluta de células . Há, no entanto, alterações

genéticas menos graves nas células que podem apenas predispor um animal a
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desenvolver diabetes mellitus depois de haver exposição a factores ambientais como

infecções virais, substâncias químicas tóxicas ou exposição prolongada a antagonistas da

insulina (Nelson, 2005).

A lesão imunomediada das células pode estar envolvida na patogenia da diabetes mellitus

canina (Catchpole et al., 2005; Herrera et al., 2007). A infiltração linfocítica das ilhotas

pancreáticas é encontrada apenas em alguns cães que adquirem a doença na idade adulta,

nunca foi encontrada em animais com diabetes juvenil (Catchpole et al., 2005). A maior

parte dos cães diabéticos já têm uma idade avançada (entre os 5 e os 9 ou 12 anos) quando

a sintomatologia da diabetes mellitus se torna aparente (Gale, 2005; Catchpole et al., 2005;

Catchpole et al., 2008).

O péptido C é uma cadeia peptídica que integra a molécula de proinsulina. Ele é secretado

para a circulação em concentrações equimolares às da insulina. As medições da

concentração plasmática do polipéptido C durante as provas de resposta da insulina

permitem testar a função das células de animais diabéticos. A taxa de progressão da

doença ainda não se encontra suficientemente estudada, mas é possível constatar que os

níveis de péptido C se encontram mais altos em animais recém diagnosticados do que

animais com um diagnóstico de diabetes mellitus mais antigo. A diabetes mellitus pode

assim ser comparada com a LADA do tipo 1 de diabetes no Homem (Gale, 2005; Catchpole

et al., 2005; Davison et al., 2005). Apesar de não haver estudos que comprovem a presença

de imunidade celular na diabetes canina (Davison et al., 2005), já foram encontrados

anticorpos contra as ilhotas de Langerhans em 50% de um grupo de cães recém

diagnosticados com diabetes (Rand et al., 2004; Gale, 2005; Catchpole et al., 2005; Nelson,

2005). Não são, no entanto, conhecidos ainda quais os antigénios específicos para esta

imunidade anti-ilhota, a insulina não parece ser o alvo.

Um estudo permitiu encontrar auto-anticorpos contra a isoforma canina de 65 Kda ácido

glutâmico descarboxilase (GAD65, glutamic acid decarboxylase 65) e antigénio 2 associado

ao insulinoma (IA-2, insulinoma-associated antigen-2), apesar de o estudo conter animais

com outras formas de diabetes mellitus não imunomediadas. O que este estudo permite

concluir é que em alguns dos cães, em que não é diagnosticada nenhuma outra causa de

diabetes, pode estar em curso destruição imunomediada das células (Catchpole et al.,

2005).

No Homem, a susceptibilidade genética a diabetes tipo 1 encontra-se fortemente associada

aos genes que codificam o major histocompatibility complex (MHC) de classe II no

cromossoma 6 (Rand et al., 2004; Catchpole et al., 2005; Davison et al., 2005; Catchpole et

al., 2008). Apesar de existirem outros loci implicados na susceptibilidade a diabetes mellitus,

o locus a que é atribuído maior importância na susceptibilidade à doença é o MHC. Os

genes do MHC codificam as moléculas responsáveis pela apresentação dos antigénios aos
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linfócitos T, um processo importante na estimulação da imunidade contra organismos

infecciosos, que também está, provavelmente, envolvido nesta doença imunomediada.

Há duas classes de MHC: classe 1, responsável pela apresentação dos antigénios

localizados no citoplasma, e classe 2, responsável pela apresentação dos antigénios

localizados no fluido extracelular ou em vesículas intracelulares. Existem vários genes do

MHC de classe 1 localizados no cromossoma 6, os mais polimórficos e melhor

caracterizados são o antigénio dos leucócitos humanos (human leukocyte antigen, HLA)-A,

o HLA-B e o HLA-C. Dentro da região em que se encontram os MHC classe 2 há também

um grupo de genes polimórficos chamados HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP. As moléculas do

MHC de classe 2 são heterodímeros, possuem duas unidades ( e ), pelo que os genes

respectivos adquirem os nomes de, por exemplo, HLA-DRA e HLA-DRB. Estes genes

encontram-se muito próximos uns dos outros também no cromossoma 6 e são herdados

como um todo, ao que se chama um haplotipo. Um haplotipo é muitas vezes representado

como HLA-DRB*n/DQ*n/DP*n, sendo “n” o número do alelo (Catchpole et al., 2008).

Uma vez que o MHC é poligénico e polimórfico, isto dá origem a uma variedade imensa na

expressão dos MHC numa população que se cruza livremente. São os genes do MHC que

se herdam que ditam o repertório de antigénios que o indivíduo vai ter, influenciando a

capacidade de lutar contra infecções e a probabilidade de haver problemas associados a

auto-imunidade (Catchpole et al., 2008).

Encontram-se descritas associações dos alelos HLA-DR3 e HLA-DR4 com o aumento de

susceptibilidade a diabetes tipo 1, enquanto o alelo HLA-DR2 parece conferir protecção

contra a doença. A diabetes parece ainda estar associada à presença de outro aminoácido,

que não o ácido aspártico, na posição 57 da cadeia do alelo HLA-DQ e à presença de

arginina na posição 52 da cadeia do HLA-DQ (Catchpole et al., 2008).

Se há raças de cães que estão predispostas para diabetes, então também na diabetes

canina existem um factor genético. Se a destruição das células ocorre por meio de um

processo imunomediado, é de esperar que os genes dos antigénios dos leucócitos caninos

(DLA, dog leukocyte antigen), que codificam o MHC canino, também estejam associados

(Fracassi et al., 2004; Davison et al., 2005; Catchpole et al., 2005; Short et al., 2007).

As moléculas de MHC classe 2, no cão, são codificadas pelo DLA, que se encontra no

cromossoma 12. Na população canina, o locus DLA-DRA1 é monomórfico, mas todos os

outros loci são polimórficos havendo 102 DLA-DRB1, 26 DLA-DQA1 e 62 DLA-DQB1 alelos

reconhecidos. É interessante reparar que existe uma grande variação genética entre raças,

mas que esta é mínima dentro da mesma raça (Catchpole et al., 2008).

As análises da sequência do gene DLA numa população heterogénea de cães diabéticos

revelaram que existe um haplotipo muito comum (Rand et al., 2004). Na caracterização

genotípica de 120 cães diabéticos (e posteriormente em 530 animais diabéticos e mais de

1000 no grupo controlo) foi encontrado um haplotipo (DLA-
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DRB1*009/DQA1*001/DQB1*008) com uma maior frequência significativa em relação ao

grupo controlo (Catchpole et al., 2008; Short et al ., 2007). Os animais com este haplotipo

têm três vezes maior probabilidade de ter a doença do que com qualquer outro haplotipo

(Rand et al., 2004). Noutro estudo foi ainda possível verificar que os haplotipos DLA-

DRB1*015/DQA1*006/DQB1*023 e DLA-DRB1*002/DQA1*009/DQB1*001 conferem

susceptibilidade à doença e o haplotipo DLA-DQA1*004/DQB1*013 confere protecção

(Catchpole et al., 2008; Short et al., 2007). Os genes responsáveis por conferir

susceptibilidade a diabetes parecem aumentar ou potenciar o desenvolvimento de linfócitos

T antipancreáticos (Fracassi et al., 2004).

A associação entre a diabetes canina e o DLA numa população heterogénea sugere então

que a predisposição genética e a reacção auto-imune desempenham, de facto, papéis na

patogénese da diabetes canina (Rand et al., 2004).

2.1.3. Pancreatite e Insuficiência pancreática exócrina

A observação, durante a prática clínica, de animais com pancreatite aguda ou crónica que

apresentavam diabetes mellitus leva a sugerir que a diabetes é uma consequência da

destruição das ilhotas de Langerhans (Nelson, 2005 ; Fleeman & Rand, 2005; Cook, 2007).

A insuficiência pancreática exócrina subclínica tem sido descrita em cães diabéticos.

Contudo, pode ser a causa ou a consequência da insuficiência na produção de insulina

pelas células (Fleeman & Rand, 2005), uma vez que se sabe que o pâncreas exócrino se

atrofia na diabetes tipo 1 crónica em humanos possivelmente devido à falta do efeito trófico

que a insulina exerce sobre o pâncreas exócrino (Gale, 2005).

2.2. Diabetes mellitus não dependente de insulina

A deposição de amilina e a destruição progressiva das células são características da

diabetes tipo 2 (não dependente de insulina) no gato e no ser humano. A amilina é formada

a partir do polipéptido amilóide das ilhotas (IAPP, islet-amyloid-polypeptide), um polipéptido

co-secretado com a insulina. No ser humano, a estimulação crónica das células a

secreção excessiva de IAPP acontecem após a ingestão de grandes quantidades de

carboidratos simples e quando existe resistência periférica à insulina. A deposição

aumentada de amilóide pancreático e a intolerância a glucose estão associados.

No cão, o reconhecimento clínico de NIDDM em cães é muito raro, apesar de estar

documentada intolerância a carboidratos induzida pela obesidade (Laflamme, 2005;

Klinkenberg et al., 2006; German, 2006) e identificação de pequenas quantidades de IAPP

nas ilhotas de Langerhans de alguns cães (Nelson, 1996).

Em alguns cães jovens foi identificado um tipo de NIDDM, sugerido pelas concentrações

plasmáticas aumentadas de IAPP, indicativas de uma forma grave de diabetes mellitus tipo

2 ou de função residual das células em cães com diabetes mellitus tipo 1. As
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características clínicas da NIDDM juvenil em cães (em que a função das células é

assegurada pelas concentrações plasmáticas do péptido C) são semelhantes às da IDDM

em que os animais são submetidos a terapia com insulina para corrigir a hiperglicemia

(Nelson, 1996). No entanto, ainda não existem provas de que os cães tenham o equivalente

a diabetes mellitus de tipo 2 (resistência primária à insulina) (Catchpole et al., 2005;

Catchpole et al., 2008)

2.3. Diabetes mellitus transitória

No cão, a diabetes que ocorre na gestação ou no diestro pode ser considerada uma

diabetes mellitus de transição (Hess & Ilan, 2003; Gale, 2005; Cook, 2007). O aumento da

concentração sanguínea de progesterona tem efeito antagonista directo da insulina e

também estimula a secreção de hormona do crescimento (GH, growth hormone) (Gale,

2005). A progesterona diminui a união da insulina e o transporte de glucose nos tecidos e a

GH antagoniza a insulina através de uma diminuição do número de receptores de insulina e

através da inibição do transporte da glucose, possivelmente por efeitos sobre a expressão

de genes transportadores de glucose. Há estudos que indicam haver uma maior proporção

de fêmeas com diabetes mellitus (em relação aos machos), mas que esta tem vindo a

diminuir (Pöppl et al., 2006). Uma vez que a diabetes mellitus em fêmeas não esterilizadas

está muitas vezes relacionada com o diestro (Catchpole et al., 2005; Klinkenberg et al.,

2006) e actualmente a OVH antes dos 12 meses, é um procedimento cada vez mais

aconselhado pelos médicos veterinários, a incidência de diabetes mellitus no diestro é cada

vez menor (Catchpole et al., 2005; Davison et al., 2005).

O estímulo para a secreção de GH diminui assim que as concentrações de progesterona

voltam às concentrações próprias de anestro, após a regressão espontânea do corpo

amarelo, OVH ou interrupção do tratamento com progestagénios. De um modo geral, a

eficácia da insulina melhora no decurso de sete dias após a OVH ou da supressão dos

progestagénios (Hess & Ilan, 2003; Petrie, 2004; Pöppl & González, 2005; Pöppl et al.,

2006). A intolerância aos carboidratos pode resolver-se em cadelas que têm ainda um

número adequado de células funcionais, já que a GH regressa à sua concentração basal

normal.
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3. FISIOPATOLOGIA

A diabetes mellitus resulta de uma deficiência absoluta ou relativa na secreção de insulina

pelas células ou de resistência à insulina (Petrie, 2004). Por sua vez, a insuficiência em

insulina provoca a diminuição da utilização da glucose, dos aminoácidos e dos ácidos

gordos pelos tecidos, acelera a glicogenólise e a gluconeogénese hepáticas, provocando

assim hiperglicemia devido a acumulação de glucose na circulação (Petrie, 2004). A glucose

proveniente da alimentação também é acumulada na circulação sanguínea., Como é uma

molécula pequena, a glucose é filtrada pelo glomérulo renal. Em cães normais, cuja glicemia

ronda os 63 a 108 mg/dL, os túbulos renais reabsorvem normalmente a glucose filtrada

(Petrie, 2004). À medida que a concentração de glucose no sangue aumenta, a capacidade

das células dos túbulos renais de reabsorção de glucose a partir do filtrado glomerular é

excedida, levando à existência de glicosúria. Em canídeos, isto acontece quando a

concentração de glucose sanguínea excede os 180 a 220 mg/dL (Petrie, 2004). A glicosúria

provoca diurese osmótica, o que leva a polidipsia (Petrie, 2004). É a polidipsia

compensatória que evita a desidratação.

A quantidade de comida ingerida é controlada pelo “centro da saciedade” (na região

ventromedial do hipotálamo) e pelo “centro da fome” (na região lateral do hipotálamo). O

centro da fome, responsável por despoletar fome, está sempre a funcionar, sendo

transitoriamente inibido pelo centro da saciedade após a ingestão de comida. A quantidade

de glucose que entra nas células do centro da saciedade afecta directamente a sensação de

fome: quanto maior for a quantidade de glucose que entra nas células, menor será a

sensação de fome. A entrada da glucose nas células do centro da saciedade é mediada

pela insulina. Nos indivíduos diabéticos, a glucose não entra nestas células, de modo que o

centro da saciedade não inibe o centro da alimentação, verificando-se polifagia (apesar do

estado de hiperglicemia) (Petrie, 2004; Pöppl & González, 2005). A falta de insulina provoca

o catabolismo proteico que, contribuindo ainda mais para a hiperglicemia (através da

utilização de aminoácidos na gluconeogénese), leva à perda de peso (Greco, 2004;

Fleeman & Rand, 2005).

Os quatro sinais clássicos de diabetes são então poliúria, polidipsia, polifagia e perda de

peso. A gravidade destes sinais está directamente relacionada com a severidade da

hiperglicemia (Petrie, 2004; Pöppl & González, 2005; Fleeman & Rand, 2005; Nelson, 2005).
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4. HISTÓRIA CLÍNICA

A diabetes mellitus ocorre principalmente em animais mais velhos, dos 4 aos 14 anos, mas

principalmente entre os 7 a 9 anos (Davison et al., 2005; Rand et al., 2004; Fleeman &

Rand, 2005).

Na população canina, as fêmeas parecem ser mais afectadas que os machos (Pöppl &

González, 2005), apesar de já existirem estudos contraditórios (Davison et al., 2005). A

predisposição de cada raça encontra-sedescrita na tabela 3.

4.1. Anamnese e Sinais Clínicos

A história clínica de quase todos os animais diabéticos inclui os sinais clássicos poliúria,

polidipsia, polifagia e perda de peso (Petrie, 2004; Pöppl & González, 2005; Fleeman &

Rand, 2005). Nos cães, o estímulo iatotrópico pode ser cegueira súbita, devido à formação

de cataratas (Pöppl & González, 2005) e, frequentemente, micção dentro de casa.

Por vezes, é possível que o dono não reconheça os sinais clínicos clássicos associados à

diabetes mellitus não complicada (Fleeman & Rand, 2005). Nestes casos, os animais

correm o risco de apresentarem sinais de doença sistémica (letargia, anorexia, vómito e

fraqueza) associados ao desenvolvimento de cetonemia e acidose metabólica (Greco, 2004;

Fleeman & Rand, 2005). O espaço de tempo desde que são iniciados os sinais clássicos até

ao desenvolvimento de cetoacidose diabética (DKA, diabetic ketoacidosis) são muito

variáveis, havendo animais que suportaram, com bom estado geral, mais de seis meses

sem tratamento, e outros cujo estado se deteriora muito rapidamente (Nelson, 2005).

A história pregressa deve ser feita exaustivamente, mesmo que os quatro sinais clássicos

sejam evidentes. É muito importante reconhecer outras patologias simultâneas, pois podem

estar na origem da crise diabética ou a complicar a situação. Uma vez que a diabetes

mellitus é, essencialmente, uma doença de animais de idade avançada, devem descartar-se

Tabela 3 – Raças

Rand et al.,
2004

Fracassi et
al., 2004 *

Davison et
al., 2005

Catchpole
et al., 2005

Herrera et al.,
2007

Alto risco
Samoyedo
Poodle miniatura
Rottweiller

Irish Setter
Poodle
Yorkshire Terrier
English Setter

Labrador
retriever
Cruzados
Collie
Yorkshire Terrier

Samoyedo
Terrier do
Tibete
Cairn Terrier

Keeshond
Golden retriever
Poodle
Dachshund
Miniature
schnauzer
Beagle
Pulik
Cairn terrier
Miniature pinscher

Risco
relativamente
baixo

Boxer
Pastor Alemão
Doberman
Pinscher

Border terrier
Pastor alemão
Springer spaniel
inglês
Boxer

Boxer
Pastor Alemão

* A diferença entre este estudo e os outros estudos pode dever-se à diferente distribuição geográfica das raças e a
componentes genéticos diferentes responsáveis pela IDDM dentro da mesma espécie (Fracassi et al., 2004).
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as patologias mais comuns em animais geriátricos. Existe também a possibilidade do animal

apresentar um estado subclínico da diabetes, pelo que devem ser pesquisadas situações,

como farmacoterapia, pancreatite, insuficiência cardíaca congestiva, estro ou infecções do

tracto urinário, que possam ter despoletado a diabetes (Fleeman & Rand, 2005; Nelson,

2005).

4.2. Exame físico

Um exame físico completo é extremamente importante na medida em que a ocorrência de

outras patologias em simultâneo com a diabetes mellitus é muito frequente (Fleeman &

Rand, 2005).

Os dados recolhidos no exame físico dependem da presença ou ausência de DKA e da sua

gravidade. Um animal diabético que não se encontre em cetoacidose não apresenta sinais

clínicos patognomónicos. Muitos animais diabéticos são obesos, e os restantes apresentam

apenas uma condição corporal normal. Se a doença já é prolongada pode verificar-se perda

de peso, mas raramente emaciação, excepto quando existe outra patologia associada

(Fleeman & Rand, 2005). À palpação abdominal, a hepatomegalia é um achado comum

devido à lipidose hepática causada pela diabetes. É frequente encontrar um animal com o

pêlo mal cuidado (Greco, 2004; Nelson, 2005).

Como já referido, as alterações no cristalino compatíveis com cataratas são achados

comuns em cães diabéticos (Petrie, 2004; Landry, Herring & Panciera, 2004; Fleeman &

Rand, 2005; Wilkie et al., 2006).

Num animal com DKA é possível verificar, ao exame físico, desidratação, depressão,

fraqueza, taquipneia e, por vezes, hálito com cheiro a acetona. Se existir já acidose

metabólica grave observam-se uma respiração lenta e profunda (respiração de Kussmaul),

sinais gastrointestinais como vómito, dor e distensão abdominal e, quando é atingido um

estado grave de hiperosmolaridade, os animais ficam extremamente letárgicos e podem

entrar num estado comatoso (Greco, 2004; Nelson, 2005).
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5. DIAGNÓSTICO

Para estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus é necessário verificarem-se os sinais

clínicos clássicos: polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso e ainda hiperglicemia e

glicosúria persistentes em jejum (Petrie, 2004; Cook , 2007). A medição da glucose no

sangue e na urina pode ser feita de imediato com um aparelho de medição de glicemia

portátil e com uma fita de urina, respectivamente. Se se suspeitar de cetose ou cetoacidose,

a confirmação da presença de cetonúria é diagnóstica (Greco, 2004).

A hiperglicemia e a glicosúria são importantes para o diagnóstico de diabetes mellitus, uma

vez que a hiperglicemia distingue diabetes de glicosúria renal primária, e a glicosúria

distingue diabetes de outras causas de hiperglicemia (tabela 4).

Tabela 4 - Causas de hiperglicemia (adaptado de Nelson, 2005)

Diabetes mellitus
Hiperadrenocorticismo
Farmacoterapia:

glucocorticóides
progestagénios
acetato de megestrol
diuréticos tiazídicos

Fluidoterapia com fluidos com dextrose
Nutrição parentérica
Efeito pós-prandial
Diestro (cadela)
Feocromocitoma
Neoplasia no pâncreas exócrino
Insuficiência renal
Trauma craniano

Uma hiperglicemia ligeira (entre 130 a 180 mg/dL) não está associada a sintomatologia e

pode ser encontrada inesperadamente. Se o estímulo iatotrópico do animal for poliúria e

polidipsia, deve ser procurada outra patologia que não diabetes mellitus. A hiperglicemia

ligeira pode ocorrer até duas horas após uma refeição, em cães ou gatos em stress, no

início de diabetes mellitus ou em patologias que causem resistência à insulina. Devem ser

pesquisadas causa de resistência à insulina se a hiperglicemia não se resolver quando o

animal se encontrar em jejum ou sem qualquer motivo se stress (Nelson, 2005).

5.1. Exames complementares

Uma vez estabelecido o diagnóstico de diabetes mellitus, qualquer animal deve ser

submetido a um conjunto exaustivo de exames complementares. Devem procurar-se

quaisquer doenças que possam causar ou contribuir para a intolerância a carboidratos

(como hiperadrenocorticismo) ou que possa resultar da intolerância aos carboidratos (como

cistite bacteriana) (Fleeman & Rand, 2005; Cook, 2007).
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A avaliação laboratorial mínima do diabético não cetoacidótico saudável inclui hemograma,

algumas bioquímicas sanguíneas, urianálise e concentração de tiroxina sérica (Cook, 2007).

Consoante a anamnese, o exame físico e a presença de DKA, podem ser realizados outros

exames complementares.

5.1.1. Hemograma

Segundo alguns autores, o hemograma, em animais diabéticos sem outras complicações,

encontra-se normal. Se o animal se encontrar desidratado pode verificar-se policitemia

ligeira (Pöppl & González, 2005; Pöppl et al., 2006; Cook , 2007). No estudo de Herrera et al.

(2007), 90% dos animais estudados (total de 40 cães) apresentavam alterações no

hemograma, 47,5% dos quais apresentavam anemia, maioritariamente não regenerativa

normocítica e normocrómica. Esta anemia é justificada pela redução da produção de

eritrócitos e pelas alterações na eritropoiese (Herrera et al., 2007) ou devido ao aumento da

fragilidade osmótica e do volume corpuscular médio dos eritrócitos em condições de

hiperglicemia moderada e severa que se verifica in vitro (Comazzi, Spagnolo & Bonfanti,

2004).

Uma leucocitose grave pode revelar a presença de um processo infeccioso ou inflamatório

(como pancreatite). A presença de neutrófilos tóxicos ou degenerativos ou de desvio à

esquerda corrobora a presença de um processo infeccioso como causa da leucocitose

(Hess & Ilan, 2003; Herrera et al., 2007). A linfopenia e eosinopenia podem ser justificadas

pelo stress, o que acontece frequentemente em animais diabéticos, principalmente quando

se encontram em DKA (Herrera et al., 2007). A linfopenia ligeira pode também estar

associada a doença crónica (Petrie, 2004).

5.1.2. Bioquímicas sanguíneas

É comum encontrar as bioquímicas relativas ao fígado aumentadas em animais diabéticos

devido a algum grau de lipidose hepática (por alteração do metabolismo dos lípidos) (Greco,

2004; Fleeman & Rand, 2005; Pöppl & González, 2005). Existem alterações das enzimas

hepáticas marcadas pelo aumento da alanina aminotransferase (ALT) (Petrie, 2004) e da

fosfatase alcalina (FA) (Pöppl & González, 2005; Pöppl et al., 2006; Herrera et al., 2007).

Uma vez que as alterações destas enzimas hepáticas são comuns a hiperadrenocorticismo

e esta patologia pode causar diabetes mellitus secundariamente, é recomendada uma

análise detalhada da anamnese, exame físico, análises clínicas realizadas e ainda

determinação do cortisol e provas de supressão com dexametasona com doses altas e

baixas (Herrera et al., 2007).

Com menor frequência, as concentrações de ácidos biliares e da bilirrubina total em jejum

podem estar aumentadas, embora a icterícia raramente aconteça. As provas de função

hepática, como a concentração pós-prandial de ácidos biliares, podem encontrar-se
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alteradas. Uma vez que isto aconteça, é difícil diagnosticar com certeza uma hepatopatia. O

diagnóstico desta deve ser feito com o auxílio de imagiologia (radiografia e ecografia)

(Nelson, 1996; Greco, 2004).

A ureia e a concentração sérica de creatinina encontram-se normais em diabéticos

saudáveis. O aumento destes parâmetros pode dever-se a insuficiência renal primária ou

urémia pré-renal devido a desidratação (Cook , 2007). A insuficiência renal resulta de

glomeruloesclerose relacionada com a hiperglicemia (nefropatia diabética), complicação

frequente nos humanos, mas rara no cão e no gato. A avaliação da densidade urinária pode

auxiliar na distinção entre insuficiência renal e urémia pré-renal (Nelson, 2005).

No cão, ao contrário do que acontece no gato e no homem, não existe hipomagnesiemia na

diabetes mellitus não complicada. A hipomagnesiemia, no homem, é justificada pelo

aumento da excreção renal de magnésio. A diurese osmótica e a acidose são ainda

associadas a hipermagnesiúria (Fincham, Drobatz, Gillespie & Hess, 2004).

5.1.3. Urianálise

Na urina tipo II de um animal com diabetes mellitus podemos encontrar glicosúria, cetonúria,

proteinúria e bacteriúria com ou sem piúria ou hematúria associados (Petrie, 2004; Pöppl &

González, 2005). Normalmente, um cão com diabetes não complicada apresenta glicosúria

sem cetonúria. No entanto, um diabético relativamente saudável pode ter quantidades muito

pequenas de corpos cetónicos na urina. Uma cetonúria marcada acompanhada de sinais

sistémicos de doença é diagnóstica de DKA (Greco, 2004; Cook, 2007).

A proteinúria pode ser consequência de infecção das vias urinárias ou de lesão glomerular

devido a alteração da membrana basal. Uma vez que as infecções urinárias são muito

frequentes, no sedimento da urina devem ser procurados sinais de infecção como

leucócitos, eritrócitos, proteínas e bactérias (Fleeman & Rand, 2005; Cook, 2007).

Segundo Herrera et al. (2007), a densidade urinária de cães diabéticos varia entre 1.020 e

1.052, devido à presença de glicosúria e proteinúria (Pöppl & González, 2005).

5.1.4. Concentração sérica de colesterol e triglicéridos

É frequente encontrar hiperlipemia e lipemia em animais diabéticos devido a aumento da

concentração sanguínea de triglicéridos, colesterol, lipoproteínas, quilomicrons e ácidos

gordos livres (Hess, Kass & Van Winkle, 2003; Petrie, 2004; Pöppl & González, 2005;

Thomason, Flatland & Calvert, 2007).

A insuficiência de insulina provoca a diminuição da actividade da lipoproteína lipase, a

enzima responsável por remover os quilomicrons e triglicéridos de lipoproteínas de muito

baixa densidade (VLDL, very low density lipoprotein) da circulação (Pöppl & González, 2005;

Thomason et al., 2007). Destaca-se ainda a produção hepática excessiva de triglicéridos

(induzida pelo aumento dos ácidos gordos livres), a obesidade e a alta ingestão calórica.



18

5.1.5. Enzimas pancreáticas

Tanto nos cães como nos gatos, existe uma relação entre a diabetes mellitus e a

insuficiência pancreática exócrina e a pancreatite aguda e crónica (Fleeman & Rand, 2005;

Davison et al., 2005). Normalmente, os animais que apresentam pancreatite têm

simultaneamente aumento da concentração de lipase e amilase séricas (Davison et al.,

2005). Contudo, as concentrações de lipase e amilase nem sempre estão directamente

correlacionadas com a presença ou ausência de pancreatite (Greco, 2004). Se existir

inflamação crónica ou insuficiência renal, estes parâmetros podem estar aumentados sem

que coexista qualquer patologia pancreática. O aumento das concentrações da lipase e da

amilase podem estar aumentadas na urémia pré-renal e na insuficiência renal primária,

apenas como resultado da diminuição da excreção renal ou como diminuição do

catabolismo destas enzimas. Em animais com concentrações de amilase e lipase dentro dos

parâmetros normais, a suspeita de pancreatite deve fundamentar-se em sinais clínicos

apropriados (letargia e inapetência), em alterações nas bioquímicas sanguíneas e

alterações rádio e ultrassonográficas compatíveis com pancreatite (Greco, 2004).

5.1.6. Concentração sérica de tiroxina

A avaliação desta hormona é importante no cão diabético, essencialmente quando existem

sinais clínicos que permitem suspeitar de hipotiroidismo. Em cães, a presença simultânea de

hipotiroidismo e IDDM pode ser um componente da síndrome de endocrinopatia

poliglandular auto-imune (Nelson, 1996). Ao interpretar as concentrações de T4, devem ser

considerados o estado actual de controlo de glicemia e a severidade de qualquer doença

simultânea. Se a glicemia não estiver sob controlo (ou caso este seja precário) ou se houver

outra doença instalada, haverá uma falsa diminuição da concentração da hormona, devido à

síndrome do eutiroideu doente (Cook, 2007). Regra geral, concentrações altas de T4

corroboram hipertiroidismo, concentrações normais indicam eutiroidismo, mas

concentrações baixas de T4, por si só, não confirmam hipotiroidismo em animais diabéticos.

5.1.7. Concentração sérica de insulina

A medição da concentração sérica de insulina basal ou após estimulação com secretagogos

não é realizada por rotina, já que não é um procedimento diagnóstico eficaz, tendo em conta

o seu custo. O aumento da concentração de insulina endógena (superior a 12 µU/mL)

sugere a possibilidade de estar a decorrer um processo de diabetes mellitus transitória.

Contudo, uma vez que a hiperglicemia tem efeitos prejudiciais sobre a função das células

(toxicidade da glucose), a concentração de insulina endógena encontra-se, com muita

frequência, diminuída, mesmo em animais em que posteriormente se diagnostica NIDDM.
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6. TRATAMENTO

O principal objectivo da terapêutica instituída é eliminar os sinais clínicos observados pelo

dono, que são consequência da hiperglicemia e da glicosúria (Gulikers & Monroe, 2003a). A

persistência de sinais clínicos como poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso ou o

desenvolvimento de complicações crónicas são resultado directo da severidade e da

duração da hiperglicemia. Os sinais clínicos descritos e as complicações associadas à

diabetes podem ser minimizados se se limitarem as flutuações na glicemia e se esta for

mantida dentro ou perto dos limites normais (Fleeman & Rand, 2005).

Estes objectivos podem ser atingidos com uma administração ponderada de insulina, dieta,

exercício e hipoglicemiantes orais, e com a prevenção ou controlo de doenças inflamatórias,

infecciosas, neoplásicas e endócrinas (Laflamme, 2005). O regime terapêutico de sucesso

depende ainda da variação individual da resposta ao tratamento.

Como já foi referido, o controlo da glicemia é essencial para o sucesso da terapêutica, no

entanto, uma abordagem demasiado agressiva pode provocar hipoglicemia, uma

complicação grave e potencialmente mortal. As vantagens de manter um controlo estreito da

glucose sanguínea devem ser pesadas face ao risco de induzir uma crise de hipoglicemia.

6.1. Dieta

O maneio nutricional tem como objectivos diminuir a hiperglicemia pós-prandial (Cook,

2007), controlar o peso, corrigir necessidades em nutrientes, melhorar a sensibilidade

periférica à insulina, evitar as complicações crónicas da diabetes e coordenar o pico da

absorção dos nutrientes com o da actividade da insulina (Laflamme, 2005; Fleeman & Rand,

2005; Cook, 2007).

As dietas com grandes quantidades de fibra ajudam a perder e controlam o peso, abrandam

a absorção de glucose durante a digestão, diminuem a flutuação da glicemia após a refeição

e aumentam o controlo da hiperglicemia (Laflamme, 2005; Fleeman & Rand, 2005; Pöppl et

al., 2006; Behrend, 2006), confirmável pela diminuição dos valores de frutosamina (Cook,

2007). Se o animal não tolerar nenhuma dieta rica em fibra, pode, em alternativa, adicionar-

se uma fonte de fibra à sua dieta habitual (Laflamme, 2005). No entanto, podem verificar-se

algumas complicações relacionadas com a ingestão de uma dieta com grande quantidade

de fibra: inapetência (comida pouco palatável), aumento da frequência de defecação e do

volume das fezes, obstipação (fibra insolúvel), fezes moles e diarreia (fibra solúvel) , perda

de peso e hipoglicemia (Laflamme, 2005; Fleeman & Rand, 2005; Nelson, 2005). Um estudo

recente sugere que uma dieta com grande quantidade de fibra e moderada quantidade de

amido não apresenta vantagens quando comparada com uma dieta moderadamente rica em

fibra e pobre em amido (Fleeman & Rand, 2005; Behrend, 2006).

O horário de alimentação é importante uma vez que pode ajudar a aumentar os efeitos da

insulina e a minimizar a hiperglicemia pós-prandial. E sta depende da quantidade de alimento
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que se consome em cada refeição, da taxa de absorção da glucose e de outros nutrientes e,

finalmente, da eficácia da insulina endógena e exógena (Fleeman & Rand, 2005; Cook,

2007). A ingestão de calorias deve ser realizada quando existe insulina em circulação e esta

tem a capacidade de dispor da glucose que foi absorvida da comida (Fleeman & Rand,

2005). De um modo geral, se o regime de tratamento com insulina se baseia numa

administração diária, metade da ingestão calórica diária deve ser feita no momento da

injecção de insulina, e a segunda metade, oito a dez horas mais tarde. Em animais que

recebem duas administrações de insulina por dia, geralmente são servidas duas refeições

aquando das administrações (Fleeman & Rand, 2005).

6.2. Exercício

O exercício é muito importante no controlo da glicemia de um animal diabético. Para além

de favorecer a perda de peso (ajudando a reduzir a resistência periférica à insulina), leva à

diminuição da glicemia devido ao aumento da mobilização da insulina desde o local da

injecção (provavelmente devido ao aumento do fluxo sanguíneo e linfático) até aos

músculos utilizados no exercício (Nelson, 2005).

No cão diabético, deve instituir-se uma rotina diária com exercício sempre à mesma hora do

dia. O exercício vigoroso e esporádico é desaconselhado, uma vez que pode ser

responsável por uma crise de hipoglicemia grave.

6.3. Hipoglicemiantes orais

Apesar do vasto leque de hipoglicemiantes orais disponíveis, estes fármacos não são

normalmente utilizados no tratamento da diabetes mellitus canina. Para que os

hipoglicemiantes como as sulfonilureias e as biguanidas sejam eficazes é necessário que

existam ainda células com capacidade de produção de insulina. Assim, não são indicados

para o tratamento de IDDM, a forma de diabetes mais frequente no cão (Cook, 2007).

Pode, no entanto, considerar-se a administração de inibidores da glucosidase -intestinal, a

acarbose e o miglitol. Estes são oligosacáridos complexos que inibem competitivamente a

glucosidase -intestinal. A absorção dos carboidratos é atrasada, diminuindo a hiperglicemia

pós-prandial (Nelson, 2005; Cook, 2007). A acarbose, administrada na dose de 12,5 a 25

mg por cão (Nelson, 2005) associada a uma dieta com baixo teor em carboidratos, facilita o

controlo da glicemia. Contudo, não pode ser utilizado como substituto da insulina, uma vez

que o seu efeito é moderado (Cook, 2007). Com a administração de acarbose verifica-se

diarreia e perda de peso associadas à insuficiente absorção do carboidratos (Nelson, 2005).
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6.4. Insulina

6.4.1. Tipos de insulina

A insulina que se encontra disponível pode ser classificada em relação à rapidez, duração e

intensidade do efeito depois da administração por via subcutânea, como pode ser verificado

na tabela 5.

Tabela 5 - Comparação de insulinas utilizadas em animais de companhia

(adaptado de Cook, 2007)

Insulina Espécie de origem Duração Notas

Regular Humana Curta Muito potente
Administração EV, IM ou SC

Lenta Suína Intermédia Aprovada para cães

NPH Humana Intermédia

PZI 90% Bovina
10% Suína Longa Aprovada para gatos

Glargina Humana Ultra-longa Para gatos

As preparações de uso frequente para terapêutica a longo prazo incluem a insulina isofânica

ou NPH (neutral protamine Hagedorn), lenta e PZI (protamine zinc insulin). As insulinas NPH

e PZI possuem a proteína de pescado protamina e zinco, o que atrasa a absorção e

prolonga a duração do efeito (Nelson, 1996).

A insulina regular conserva a sua acção rápida ao misturar-se com a NPH, mas quando se

mistura com insulina lenta, une-se ao excesso de zinco que existe na lenta, o que diminui o

efeito rápido da insulina regular (Nelson, 1996).

A insulina lenta é uma mistura de 30% de regular e 70% de amorfa (Caninsulin®) (Monroe et

al., 2005). A insulina lenta é considerada uma insulina de acção intermédia.

As insulinas de duração longa variam consoante as alterações do conteúdo em zinco e do

tamanho dos cristais de zinco-insulina para alterar a taxa de absorção a partir do local da

administração subcutânea. Quanto maiores forem os cristais, mais lenta será a taxa de

absorção e mais prolongada será a duração do efeito. As insulinas lentas não contêm a

proteína protamina. Com este tipo de misturas, alguns cães podem apresentar dois picos de

actividade de insulina, sendo, por vezes, o primeiro maior que o segundo (Monroe et al.,

2005; Cook, 2007).

A glargina, produzida com a tecnologia de ADN recombinante utilizando o plasmídeo de

ADN da Escherichia coli , é uma insulina de acção prolongada com uma menor solubilidade

em meio com pH neutro, como o tecido subcutâneo, devido ao seu pH de 4, o que impede a

sua mistura ou diluição (Behrend, 2006; Cook, 2007) . Assim, forma-se um microprecipitado

subcutâneo que permite uma taxa de absorção mais lenta (Behrend, 2006).



22

6.4.2. Espécie de origem da insulina

Para além de decidir qual o tipo de insulina a administrar, o médico veterinário também deve

escolher a espécie de insulina. Existem combinações de insulina bovina/suína, bovina ou

suína purificada e recombinante humana. Cerca de 90% da combinação de insulina

bovina/suína é bovina.

A insulina humana difere em apenas um aminoácido da insulina canina e a formação de

anticorpos parece pouco frequente após longos períodos de administração. Em contraste, a

insulina bovina difere em dois aminoácidos, e é altamente antigénica em cães (Pöppl et al.,

2006). A insulina suína apresenta a mesma sequência de aminoácidos da insulina canina,

constituindo a forma ideal de tratamento em cães diabéticos pela ausência de anticorpos

anti-insulina (Monroe et al., 2005; Pöppl et al., 2006; Behrend, 2006; Cook, 2007). A insulina

mais semelhante à felina é a bovina (Cook, 2007).

Todas as insulinas disponíveis comercialmente são eficazes no tratamento de cães

diabéticos. Há que ter em conta que a imunogenicidade da insulina e a produção de

anticorpos contra esta hormona podem alterar a duração do efeito e, em alguns animais, a

capacidade de diminuir a glicemia. Em cães diabéticos, a duração rápida do efeito da

insulina é um problema muito maior com a insulina suína e recombinante humana do que

com a bovina/suína. Com a última, geralmente é suficiente uma administração diária,

enquanto que com a suína ou com a recombinante humana, quase todos os cães

necessitam de duas administrações por dia (Monroe et al., 2005; Cook, 2007), já que há

formação de pequenas quantidades de anticorpos contra insulina que se unem a esta e

impedem a sua desintegração. No entanto, a insulina pode desligar-se reversivelmente

desses anticorpos e interactuar com os seus receptores. Assim, a produção de alguns

anticorpos até pode ser benéfica, uma vez que prolonga a duração do efeito. Contudo, é

necessário ter em conta que a resistência à insulina, induzida pela produção de anticorpos,

pode ser grave (Behrend, 2006). Assim, o benefício da presença ou ausência de formação

de anticorpos ainda não se encontra bem esclarecido (Behrend, 2006).

6.4.3. Tratamento inicial com insulina em cães diabéticos

As insulinas de acção intermédia (NPH e lenta) são as melhores preparações iniciais para

controlar a glicemia de cães diabéticos. A insulina NPH é possivelmente uma das insulinas

usadas com maior frequência no controlo da diabetes mellitus canina. O efeito da insulina

NPH dura, frequentemente, menos de 12 horas e assim, muitas vezes são necessárias duas

administrações diárias (Fleeman & Rand, 2005; Monroe et al., 2005; Cook, 2007). A dose

inicial recomendada por Petrie (2004) e Cook (2007) é 0,5 U/Kg.

Cook (2007) inicia o tratamento com insulina lenta (com menor frequência com NPH) a uma

dose de, aproximadamente, 0,5 U/Kg, numa administração diária matinal. A terapêutica com

insulina deve ser iniciada concomitantemente com a dieta, que deve incluir alimentos com
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alto teor de fibra, como já foi referido. A maioria dos cães acaba por receber insulina lenta

ou NPH duas vezes por dia (Monroe et al., 2005; Cook, 2007). Contudo, em alguns animais

é possível manter um controlo adequado da glicemia com uma administração diária de

insulina lenta ou NPH (Monroe et al., 2005) , se os todos os factores que antagonizam a

insulina tiverem sido eliminados e o plano de tratamento incluir uma dieta rica em fibras

(Pöppl et al., 2006).

Outros autores (Petrie, 2004; Monroe et al., 2005; Behrend, 2006) preferem iniciar a

terapêutica com duas administrações diárias de insulina lenta, já que a maioria dos animais

vem, de facto, a precisar de duas administrações, passando para apenas uma se as duas

não forem necessárias. A insulina lenta, na dose inicial de 1 U/Kg mais um suplemento de 1

a 4 U dependendo do peso corporal1, oferece um controlo adequado da glicemia (Monroe et

al., 2005; Behrend, 2006). Em relação à dose, têm sido reportados resultados satisfatórios

com a dose inicial de 0,25 U/Kg BID ou ainda com 0,5 U/Kg ou 0,25 U/Kg consoante a

glicemia é superior ou inferior a 360 mg/dL, respectivamente (Behrend, 2006).

6.4.4. Ajustes iniciais na terapêutica com insulina

Um animal diabético necessita de vários dias para se adaptar às alterações da dose ou da

preparação da insulina. Ao diagnosticar diabetes mellitus num animal, ele deve ficar

hospitalizado 24 a 48 horas para terminar a avaliação clínica e iniciar o tratamento com

insulina (Petrie, 2004; Monroe et al., 2005; Behrend, 2006; Cook, 2007). A glicemia é

avaliada de duas em duas horas. O objectivo é identificar hipoglicemia (glicemia inferior 80

mg/dL, ou a 70 mg/dL segundo Cook [2007]) nos animais extraordinariamente sensíveis ao

efeito da insulina (Behrend, 2006). Se a hipoglicemia se verificar, a dose de insulina é

diminuída em cerca de 25% e é realizada outra curva de glicemia no dia seguinte (Behrend,

2006; Cook, 2007). A dose de insulina não é ajustada em animais em que hiperglicemia

persiste durante os primeiros dias de tratamento, uma vez que o objectivo desta primeira

abordagem não é o controlo perfeito da glicemia, mas sim iniciar a reversão das alterações

metabólicas induzidas pela diabetes (Behrend, 2006; Cook, 2007), permitir que o animal se

adapte à insulina e à mudança de dieta, ensinar o dono a fazer a administração de insulina e

dar-lhe alguns dias para se habituar a tratar do seu cão ou gato diabético em casa (Petrie,

2004). Os ajustes na terapêutica com insulina são realizados com base em avaliações

subsequentes do animal, quando este e o dono estiverem habituados a todo este regime.

O animal diabético deve ser avaliado semanalmente, de modo sistemático, até que se

encontre o protocolo terapêutico que mantenha um controlo da glicemia razoável (Gulikers &

Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Behrend, 2006; Cook, 2007). No início da terapêutica o dono é

1 Cães com peso inferior a 10 Kg recebem o suplemento de 1U
Cães com peso entre 11 e 12 Kg recebem suplemento de 2U
Cães com peso entre 12 e 20 Kg recebem suplemento de 3U
Cães com peso superior a 20 Kg recebem suplemento de 4U
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informado que será necessário cerca de um mês para estabelecer um protocolo satisfatório,

partindo do princípio que não existe nenhuma patologia que ofereça resistência à insulina

(Behrend, 2006; Cook, 2007). Em cada avaliação do animal deve ser tida em conta a

opinião subjectiva do dono no que diz respeito ao consumo de água, à diurese e ao estado

geral do animal (Petrie, 2004). Ao fazer o exame físico devem ser notadas alterações do

peso do animal e analisadas medições seriadas da glicemia. O controlo da glicemia

considera-se atingido quando os sinais clínicos estão resolvidos, o animal se mostra

saudável e interactivo em casa, o peso corporal está estável, o proprietário está satisfeito

com o progresso do tratamento (Gulikers & Monroe, 2003 a; Petrie, 2004; Behrend, 2006) e,

se possível, a glicemia varia entre 100 e 250 mg/dL durante todo o dia (Behrend, 2006).

6.5. Transplante de ilhotas pancreáticas

Durante a última década, têm sido feitos avanços notórios no transplante de células de

ilhotas pancreáticas. O transplante de células do pâncreas endócrino pode normalizar a

glicemia e dar origem a secreção fisiológica de insulina (Nelson, 1996).

O transplante de pâncreas total foi efectuado com resultados satisfatórios em cães, com

sobrevivência ao enxerto superior a um ano. Devido à falta de procura, à falta de

experiência dentro da medicina veterinária, às questões éticas relacionadas com dadores

idóneos e ao custo elevado deste procedimento, este método de tratamento não se utiliza

em medicina veterinária (Nelson, 1996).

O transplante de ilhotas de Langerhans “puras” é uma alternativa atractiva para o

transplante de pâncreas para a reversão da diabetes mellitus. O transplante das ilhotas para

a resolução de diabetes tem tido bons resultados em várias espécies de animais de

laboratório, em cães e num número limitado de seres humanos (Stagner, Rilo & White,

2007). No entanto, o transplante do número ideal de ilhotas pode requerer ilhotas recolhidas

de três a cincos dadores (Nelson, 1996).

Já foram utilizadas muitas técnicas para evitar os problemas de rejeição imunitária, evitar a

necessidade de imunossupressão, ou ambas. Um dos métodos utilizados para resolver este

problema foi utilizar uma tecnologia chamada microencapsulação, contudo cada dador tem

que ser submetido a um procedimento cirúrgico muito complexo ou ser sacrificado para

fazer a recolha do pâncreas (Nelson, 1996).

Os animais diabéticos não vivem tempo suficiente, mesmo quando superam a esperança

média de vida normal, para desenvolver as complicações a longo prazo que ocorrem em

seres humanos com IDDM. Assim, as razões para transplante nos animais domésticos são

muito menos críticas comparativamente à necessidade dos seres humanos. No entanto, a

aplicação em animais de companhia permanece uma possibilidade à medida que a

tecnologia evolui.
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7. MANUTENÇÃO

7.1. Vigilância em casa

O controlo do estado diabético do doente é feito a partir da observação feita pelo dono

quanto aos sinais clínicos e pelas consultas periódicas que incluem um exame físico,

controlo do peso, curvas de glicemia e das concentrações sanguínea de hemoglobina

glicosilada e sérica de frutosamina (Gulikers & Monroe, 2003b; Petrie, 2004). Uma vez

atingido o controlo do estado diabético, deve ser feita uma nova avaliação cada três a quatro

meses (exame físico, peso, concentrações sanguíneas de hemoglobina glicosilada e séricas

de frutosamina e, se necessário, medições seriadas da glicemia) e ajustes consoante os

resultados. Estas avaliações podem ser antecipadas se os sinais clínicos recorrerem ou se

se verificarem outras complicações como hipoglicemia, cataratas, infecções recorrentes ou

cetoacidose (Petrie, 2004).

Há vários factores que afectam o controlo da glicemia que podem variar diariamente, entre

eles, a quantidade real de insulina administrada, a quantidade absorvida do local de

administração, a concentração de anticorpos circulantes contra insulina, o exercício, a dieta

e outras variáveis que afectam a capacidade de resposta à insulina, como uma infecção ou

inflamação ou o stress (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004). Assim, a dosagem de

insulina necessária para fazer o controlo efectivo da glicemia varia frequentemente com o

tempo. Independentemente destas variações, durante os primeiros meses de tratamento, a

dose de insulina administrada em casa é fixa e só é alterada na consulta.

A pesquisa ocasional de glicosúria e cetonúria pode facultar informação útil (Petrie, 2004;

Monroe et al., 2005).

7.1.1. Glicemia

Existem aparelhos (glucómetros) que permitem medir rapidamente a glicemia do animal com

uma única gota de sangue (2 a 3 L) (Casella, Wess, Hässig & Reusch, 2003; Gulikers &

Monroe, 2003a; Cook, 2007). A punção é feita geralmente na pele do pavilhão auricular

(figura 1) ou no lábio com uma agulha de 22G ou com lancetas apropriadas. Muitos

proprietários encontram-se dispostos a aprender medir a glicemia dos seus animais (Casella

et al., 2003; Feeney, 2007). Os animais, e os gatos em particular, podem beneficiar deste

método de monitorização, uma vez que a hiperglicemia induzida pelo stress pode ser

evitada e os valores da glicemia reflectirão com maior rigor o controlo da glicemia que é

praticado (Casella et al., 2003; Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Cook, 2007;

Feeney, 2007). Foi realizado um estudo em que, de quatro em quatro semanas durante

quatro meses, os donos de 12 cães diabéticos fizeram uma curva de glicemia. A colheita de

sangue foi executada com lancetas apropriadas, na face interna do pavilhão auricular. As

curvas geradas em casa foram comparadas com as geradas no hospital uma semana
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depois. A análise de ambas as curvas sugere que as curvas realizadas em casa são mais

fidedignas, apesar de algumas diferenças (as diferenças não alteravam significativamente o

tratamento com insulina) (Casella et al., 2003).

Mesmo que o proprietário se mostre relutante em verificar regularmente a glicemia, pode

fazê-lo apenas quando nota algo fora do normal (Cook, 2007). Os donos não devem ser

encorajados a modificar as doses de insulina com base nos valores da glicemia. Estes

servem apenas como informação adicional às alterações de peso, ao consumo de água e

comida e ao débito urinário (Feeney, 2007; Cook, 2007).

7.1.2. Glicosúria

Os donos podem manter a presença de glucose ou de corpos cetónicos na urina sob

vigilância, com a utilização de tiras de detecção (medem o pH, proteínas, eritrócitos,

leucócitos, bilirrubina, glucose, corpos cetónicos e densidade, apesar desta última medição

não ser muito fiável, ou apenas de glucose e corpos cetónicos) na urina (Petrie, 2004; Cook,

2007).

É difícil fazer o controlo da glicemia baseado na glicosúria, uma vez que existem algumas

limitações. Só existe glicosúria quando o limite da absorção renal é excedido (quando a

glicemia é superior a cerca de 180 mg/dL). Assim, uma tira de urina positiva para glicosúria

significa que desde a última vez que a bexiga foi esvaziada, em qualquer momento, a

glicemia excedeu os 180 mg/dL. E uma tira de urina negativa para glicosúria significa que

desde a última vez que a bexiga foi esvaziada, a glicemia se manteve inferior a cerca de 180

mg/dL. Tendo em conta que a glicemia normal se encontra entre 63 e 108 mg/dL, uma tira

de urina positiva ou negativa para glucose é uma má indicação do valor da glicemia no

momento e não determina o grau de hipo ou hiperglicemia. Pode, no entanto, inferir-se que

a ausência de glicosúria seis a dez horas após a administração de insulina significa que a

glicemia diminuiu apropriadamente em resposta à insulina (Petrie, 2004).

Em animais estáveis, os donos podem monitorizar a urina dos animais semanalmente

(Petrie, 2004). Num cão diabético com um controlo adequado da glicemia, é normal que

exista alguma glicosúria, principalmente em animais que recebem insulina uma vez por dia,

pelo que qualquer animal que apresente constantemente grandes quantidades (devido a

problemas na administração da insulina ou resistência à mesma) ou completa ausência de

glucose na urina, principalmente se se verificarem sinais de hipoglicemia (Pöppl & González,

2005), deve ser avaliado pelo médico veterinário, pois pode não estar a receber a dose

apropriada de insulina (Petrie, 2004; Cook, 2007). Neste último caso, os donos também

devem ser aconselhados a não ajustar as doses de insulina com base nas tiras de urina, já

que a hiperglicemia detectada pelas tiras de urina, que levaria o dono a aumentar a dose de

insulina, pode ser induzida por uma dose excessiva de insulina (efeito de Somogyi) (Petrie,

2004; Cook, 2007).
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Níveis elevados de proteinúria, pH aumentado, e a presença de eritrócitos ou leucócitos

podem indicar a presença de infecção do tracto urinário. Quando são detectados

frequentemente corpos cetónicos (alerta para o estado de cetoacidose), o animal também

deve ser reavaliado pelo médico veterinário (Petrie, 2004; Cook, 2007).

A pesquisa de glucose e corpos cetónicos na urina pode ainda ser útil em animais diabéticos

em que o stress possa afectar as medições da glucose sanguínea e haja necessidade de

verificar se o animal está a responder adequadamente à insulina.

7.2. Proteínas glicosiladas

A medição de proteínas glicosiladas, hemoglobina glicosilada e frutosamina, é utilizada com

frequência para vigiar o controlo da glicemia em seres humanos e animais com diabetes

mellitus (Gulikers & Monroe, 2003b; Comazzi et al., 2004; Petrie, 2004; Davison et al., 2005;

Pöppl & González, 2005). As concentrações das proteínas glicosiladas constituem um

marcador da glicemia média durante o tempo médio de vida da proteína em circulação. Os

seres humanos e os animais têm proteínas glicosiladas em circulação. Quanto maior for o

valor médio da glicemia, maior será a quantidade de proteínas que se mantêm glicosiladas.

As proteínas glicosiladas com maior tempo de semi-vida reflectem o controlo da glicemia

durante um intervalo de tempo mais prolongado (Marca, Loste & Ramos, 2004).

Segundo Gulikers e Monroe (2003b) e Behrend (2006), as concentrações das proteínas

glicosiladas não são o melhor meio de avaliar o controlo da glicemia, uma vez que não é

possível detectar períodos de hipoglicemia até que se manifestem complicações.

7.2.1. Hemoglobina glicosilada

A hemoglobina glicosilada é uma das proteínas glicosiladas medidas com maior frequência.

A hemoglobina glicosilada é o resultado de uma união, irreversível, não enzimática e

independente de insulina, entre a glucose e a hemoglobina nos eritrócitos (Gulikers &

Monroe, 2003b; Petrie, 2004), associada a hiperglicemia prolongada (Comazzi et al., 2004).

O facto de a concentração de hemoglobina glicosilada estar directamente relacionada com o

tempo de semi-vida dos eritrócitos (no cão, 120 dias), leva crer que pode reflectir o estado

de glicemia de um cão durante as 8 a 12 semanas anteriores (Marca et al., 2004; Gulikers &

Monroe, 2003b; Petrie, 2004; Davison et al., 2005). Uma vez que os eritrócitos são

livremente permeáveis à glucose, existe relação directa entre a concentração sanguínea de

hemoglobina glicosilada e o controlo da glicemia: quanto pior este for, maior será a

concentração sanguínea de hemoglobina glicosilada (Gulikers & Monroe, 2003b; Petrie,

2004; Rand et al., 2005). No cão e no gato existem três fracções de hemoglobina A1 (HbA1),

definidas através do local de ligação à glucose (Gulikers & Monroe, 2003b): uma fracção

maior (HbA1c) que se une à glucose, e duas fracções menores (HbA1a e HbA1b) que não o

fazem (Nelson, 1996; Gulikers & Monroe, 2003b). A separação das várias fracções de
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hemoglobina é algo laboriosa, pelo que a maior parte das técnicas utilizadas em laboratório

medem a concentração total de hemoglobina glicosilada (HbA1) (Nelson, 1996).

A concentração de hemoglobina glicosilada é medida em sangue colhido em ácido

etilenodiaminatetraacético (EDTA, ethylene diamine tetra-acetic acid) (Marca et al., 2004). A

cromatografia de afinidade é o método preferido para medir a concentração de hemoglobina

glicosilada no homem e no cão (Gulikers & Monroe, 2003b).

A concentração de hemoglobina glicosilada é pouco afectada por factores como os níveis de

stress, exercício ou administrações recentes de insulina. Ao interpretar as concentrações de

hemoglobina glicosilada, há que ter sempre em conta o hematócrito, uma vez que qualquer

patologia que afecte o tempo de vida dos eritrócitos pode afectar as concentrações de

hemoglobina glicosilada (Gulikers & Monroe, 2003b; Marca et al., 2004). A anemia pode

provocar falsa diminuição da concentração de hemoglobina glicosilada, enquanto a

policitemia, a azotemia e a patologia hepática não têm sido associadas a alterações

significativas. Assim, apesar de útil, deve ter-se em atenção que a medição da concentração

de hemoglobina glicosilada não é totalmente sensível e específica, verificando-se

sobreposição de valores entre animais bem e mal controlados (Gulikers & Monroe, 2003b).

Apesar da sua utilidade, a medição de hemoglobina glicosilada não está disponível em

todos os laboratórios (Gulikers & Monroe, 2003b; Monroe et al., 2005).

7.2.2 Frutosamina

As frutosaminas são proteínas séricas (essencialmente a albumina) que sofreram

glicosilação irreversível, não enzimática, dependente de insulina, tal como a hemoglobina

glicosilada. A reacção de glicosilação ocorre durante todo o tempo de semi-vida da proteína

e é proporcional à concentração de glucose durante esse período (Loste, Marca, Pérez &

Unzueta, 2001; Gulikers & Monroe, 2003b; Pöppl & González, 2005; Pöppl et al., 2006).

Como as proteínas séricas têm um tempo de semi -vida menor que o da hemoglobina, elas

só revelam informação sobre os níveis médios de glicemia entre uma a três semanas

anteriores (Coppo & Coppo, 1997; Gulikers & Monroe, 2003b; Marca et al., 2004; Cook,

2007). Assim, os doseamentos de frutosamina permitem uma detecção mais rápida da

deterioração do controlo da glicemia do que através da hemoglobina glicosilada (Gulikers &

Monroe, 2003b; Petrie, 2004).

A concentração da frutosamina é medida no soro, que se pode armazenar para análise

posterior. O método utilizado é a redução do nitroazul tetrazólio, que é preciso e rigoroso

mesmo em amostras armazenadas durante cinco dias a 25ºC ou 28 dias a 20ºC (Coppo &

Coppo, 1997; Gulikers & Monroe, 2003b; Marca et al., 2004).

Sendo a albumina a proteína sérica mais importante, a hipoproteinemia pode induzir

diminuição da concentração de frutosamina independente da glicemia (Loste et al., 2001;

Gulikers & Monroe, 2003b; Petrie, 2004), no entanto, isto só se verifica quando existe uma
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hipoalbuminemia grave (Coppo & Coppo, 1997; Marca et al., 2004; Pöppl et al., 2006). A

concentração de frutosamina também é diminuída pela presença de hiperlipidemia e

azotemia, no entanto, na presença de hiperproteinemia ou hiperbilirrubinemia não foram

detectadas alterações significativas (Gulikers & Monroe, 2003b). Cães com hipotiroidismo

apresentam concentrações de frutosamina significativamente elevadas, que normalizam

com o tratamento, o que pode ser secundário a uma diminuição do turnover proteico, uma

vez que não é provável que uma hiperglicemia com um ou dois dias de duração afecte as

concentrações de frutosamina (Gulikers & Monroe, 2003b).

Alguns autores associam concentrações específicas de frutosamina com níveis específicos

de controlo de glicemia (tabela 6) (Coppo & Coppo, 1997; Loste et al., 2001; Petrie, 2004),

no entanto, parece haver uma sobreposição das concentrações de frutosamina dos

diabéticos mal controlados e bem controlados (e mesmo de animais saudáveis) que pode

deturpar a interpretação dos resultados (Wiedmeyer, Johnson, Cohn & Meadows, 2003;

Gulikers & Monroe, 2003b).

Tabela 6 - Níveis de frutosamina em cães saudáveis e diabéticos

(Petrie, 2004)

Glicemia
(mg/dL)

Frutosamina
( mol/L)

Não diabético 59,4-120,6 187-386
Diabético não tratado 288,0-486,0 325-834
Diabético bem controlado 52,2-198,0 216-474
Diabético controlado 198,0-306,0 295-528
Diabético mal controlado 306,0-576,0 382-745

Tal como a concentração de hemoglobina glicosilada, as concentrações séricas de

frutosamina normais em alguns animais diabéticos reflectem só ter ocorrido diabetes pouco

tempo antes do diagnóstico (Loste et al., 2001; Petrie, 2004).

7.2.3. Aplicação na clínica

As concentrações de hemoglobina glicosilada e de frutosamina estão relacionadas com a

gravidade da hiperglicemia e com a sua cronicidade, aumentam quando o controlo da

glicemia do animal piora e diminuem quando este melhora (Gulikers & Monroe, 2003b;

Wiedmeyer et al., 2003; Petrie, 2004; Pöppl et al., 2006; Cook, 2007).

Segundo Gulikers & Monroe (2003b) e Petrie (2004), as concentrações das proteínas

glicosiladas só são representativas do controlo da glicemia de um animal após várias

medições das concentrações das proteínas desse animal, assim, em cada reavaliação são

comparadas as concentrações de frutosamina e hemoglobina com os valores obtidos

anteriormente quando o animal estava bem e mal controlado. A informação obtida através

da análise das concentrações de hemoglobina glicosilada e frutosamina proporciona dados
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sobre o controlo da glicemia durante os últimos 8 a 12 dias e duas a três semanas (Gulikers

& Monroe, 2003b; Petrie, 2004; Cook, 2007), respectivamente. É recomendada a avaliação

das concentrações destas proteínas em animais diabéticos que se apresentam para a

avaliação periódica cada três a quatro meses. Se, na consulta, a história, as alterações de

peso, a glicemia e as concentrações de hemoglobina glicosilada e de frutosamina apontam

para um controlo da glicemia adequado, não é necessário recorrer a uma curva de glicemia

seriada (Cook, 2007). Quando esta situação se verifica, o animal volta a ser avaliado dentro

de três a quatro meses, a menos que surjam alterações na sua condição. Se as

concentrações de hemoglobina glicosilada e frutosamina não são congruentes com um

controlo adequada da glicemia, deve ser, então, realizada uma curva de glicemia seriada, e

alterações na terapêutica com insulina, consoante a avaliação da curva (Cook, 2007). A

concentração de frutosamina volta a ser avaliada duas a três semanas mais tarde. Quando

as alterações na terapêutica com insulina são apropriadas, a concentração sérica de

frutosamina deve diminuir (Petrie, 2004).

Apesar do aumento das proteínas glicosiladas indicar um mau controlo da glicemia e

consequente necessidade de ajustes na terapêutica com insulina, ele não identifica o

problema. A avaliação da curva de glicemia é que determina o tipo de alterações

necessárias (Gulikers & Monroe, 2003b; Wiedmeyer et al., 2003; Cook, 2007). A recolha de

uma boa história do animal, as alterações de peso, as concentrações de hemoglobina

glicosilada e frutosamina para decidir quando é necessária uma curva de glicemia podem

diminuir a frequência com que esta se faz, bem como o número de punções venosas e o

tempo de hospitalização e, consequentemente, a aversão do animal a estas (bem como o

stress causado) e aumentar a probabilidade de obter resultados fidedignos quando a curva

de glicemia é mesmo necessária.

7.3. Ajustes no tratamento com insulina

A avaliação de uma curva de glicemia é essencial para a regulação inicial da terapêutica do

animal diabético, para a apreciação periódica do controlo da glicemia (apesar do bom

estado do animal) e é necessária para restabelecer o controlo da glicemia nos animais em

que se desenvolveram manifestações clínicas de hiper ou hipoglicemia (Gulikers & Monroe,

2003a; Petrie, 2004).

7.3.1. Curva de glicemia

Ao fazer uma curva seriada de glicemia é necessário seguir o programa de administração de

insulina e de alimentos seguido pelo dono em casa, e colher sangue cada uma a duas horas

durante 12 a 24 horas (Gulikers & Monroe, 2003a; Davison et al., 2003; Cook, 2007), com

início imediatamente antes da refeição da manhã até à administração seguinte de insulina.

Quando a primeira administração de insulina e comida são feitas mais cedo do que o
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Figura 1 - Colheita de sangue capilar no

pavilhão auricular (Feeney, 2007).

realizável no hospital. ou se o animal não come no hospital, o proprietário alimenta e

administra insulina ao animal, e assim que possível leva-o ao hospital para iniciar a curva de

glicemia. É mais importante conservar a rotina diária do que arriscar a não ter resultados

fidedignos devido a inapetência no hospital ou a administração de insulina fora do horário

normal. A excepção é quando o médico veterinário quer observar a técnica de administração

de insulina (e não de soro fisiológico) do proprietário, o que deve ser avaliado, uma vez que

o controlo deficiente da glicemia é frequentemente causado por problemas associados à

administração feita em casa (Casella et al., 2003; Gulikers & Monroe, 2003a). A glicemia

pode ser determinada no laboratório clínico ou com aparelhos portáteis de determinação da

concentração sanguínea de glucose (glucómetro) (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004).

Apesar de apresentar uma boa correlação com os valores obtidos a partir da punção de uma

veia periférica, a glicemia apresenta normalmente valores mais baixos quando é medida

com o glucómetro ao invés da determinação laboratorial, apesar de poder acontecer o

contrário (Gulikers & Monroe, 2003a). A falta de consideração deste facto pode levar à

administração de doses insuficientes de insulina e à potencial persistência de sinais clínicos

apesar dos valores “aceitáveis” de glicemia. Os glucómetros podem ainda sobrestimar ou

subestimar a glicemia na presença de anemia severa ou de policitemia (Gulikers & Monroe,

2003a). No entanto, os aparelhos portáteis são preferidos pela maioria dos autores devido à

pequena dimensão exigida da amostra (2 a 3 L), à rapidez da obtenção do resultado e ao

seu baixo custo (comparativamente ao equipamento de laboratório) (Casella et al., 2003;

Gulikers & Monroe, 2003a). Há ainda a considerar a anemia iatrogénica ou a contusão que

podem ocorrer quando são colhidas repetidamente amostras grandes a animais pequenos

(Gulikers & Monroe, 2003a). As amostras podem ser colhidas de veias periféricas (como a

cefálica ou a safena medial) com agulhas de 25 ou 26G (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie,

2004) ou de veias centrais com a ajuda de um cateter venoso central, mas estes

apresentam a desvantagem de serem dispendiosos e de a incidência de infecções ser

relativamente superior à punção repetida,

cuidadosa e atraumática, respeitando a

hemostase (Gulikers & Monroe, 2003a). As

amostras podem ainda ser colhidas do

sangue capilar do pavilhão auricular, local

que permite que as curvas de glicemia

sejam realizadas em casa pelos donos e

que implica menos stress (figura 1)

(Wiedmeyer et al., 2003; Casella et al.,

2003; Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie,

2004; Cook, 2007).
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A colheita da amostra com punção do pavilhão auricular representa uma alternativa à

punção ou colocação de cateter venoso periférico. A colheita com punção do pavilhão

auricular apresenta ainda a vantagem ser um procedimento simples, realizável apenas por

uma pessoa, uma vez que não necessita de manobras de contenção, diminuindo o stress

sofrido pelo animal e, consequentemente, aumentando a fiabilidade da curva de glicemia,

principalmente em gatos (Casella et al., 2003).

A decisão final de ajustar o tratamento com insulina deve sempre ter em conta a percepção

do proprietário, os dados do exame físico, as alterações do peso, as concentrações de

hemoglobina glicosilada e frutosamina, para além dos resultados da curva de glicemia

(Gulikers & Monroe, 2003a; Davison et al., 2003; Petrie, 2004).

7.3.1.1. Interpretação da curva de glicemia

As medições seriadas da glicemia a cada uma ou duas horas durante todo o dia permitem

avaliar a eficácia da insulina, a concentração mais baixa de glucose (nadir), o início da

acção, o tempo necessário para obter o efeito máximo e a duração do efeito da insulina,

bem como o grau de flutuação da glicemia (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004;

Behrend, 2006). A dose de insulina, o tipo desta, a frequência de administração e a hora de

alimentação podem ser alterados com base nos resultados da medição seriada da glucose

(Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Behrend, 2006).

O objectivo ideal do tratamento com insulina é manter a glicemia entre 100 e 200 (Gulikers &

Monroe, 2003a) ou 250 mg/dL (Behrend, 2006) durante 24 horas. Estes objectivos podem

ser muitos difíceis de alcançar e, mesmo, impossíveis em alguns cães diabéticos (Gulikers &

Monroe, 2003a; Cook, 2007).

Sete a dez dias depois dos ajustes efectuados, deve repetir-se a curva de glicemia para ter

a certeza que a nova insulina ou a nova dose ou frequência proporcionam um melhor

controlo da glicemia (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Behrend, 2006; Cook, 2007).

Para avaliar a eficácia da insulina devem considerar-se simultaneamente a dose de insulina,

a glicemia mais alta e a diferença entre esta e a glicemia no momento da administração de

insulina (diferencial de glucose). Se o diferencial for relativamente pequeno (por exemplo, de

50 a 100 mg/dL), a insulina pode não estar a surtir o efeito desejado, no entanto a

concentração absoluta de glucose também deve ser considerada (Behrend, 2006). Quando

se determina que a insulina não é eficaz na diminuição da glicemia, deve considerar-se dose

insuficiente (Petrie, 2004) ou todos os diagnósticos diferenciais para ineficácia e resistência

à insulina (Pöppl et al., 2006).

O parâmetro seguinte a ser avaliado, numa curva de glicose, é a concentração mais baixa

de glucose sanguínea, que reflecte o efeito máximo da insulina. Se não é alcançado um

nadir aceitável, a dose de insulina deve ser ajustada (Gulikers & Monroe, 2003a). Quando

são utilizados os glucómetros, o nadir deve encontrar-se entre 80 a 120 mg/dL (Gulikers &



33

Monroe, 2003a) ou 90 a 144 mg/dL (Petrie, 2004). O valor 80 mg/dL é tido como referência,

já que pode não reflectir o valor real da glicemia e é mais seguro errar no sentido da

hiperglicemia do que no da hipoglicemia (Gulikers & Monroe, 2003a).

Quando o nadir é superior a 120 mg/dL, a dose se insulina utilizada pode ser muito baixa,

pelo que deve ser aumentada 5 a 20%. Foi sugerido que uma dose superior a 1,5 U/Kg por

administração com um controlo inadequado da glicemia e uma dose de 2,2 U/Kg por

administração com controlo adequado são indicadoras de resistência à insulina. Deste

modo, quando a dose de insulina administrada se aproxima destes valores, deve ser

considerada a hipótese de resistência à insulina (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004).

Quando é utilizada uma insulina de acção rápida, pode ser difícil atingir um nadir aceitável.

Nestes animais, a concentração de glucose é normalmente alta logo pela manhã, o que

revela a falta de controlo adequado do dia anterior. Isto significa que, mesmo que a insulina

tenha diminuído eficazmente a concentração de glucose, não foi durante o tempo suficiente.

Quando o nadir é de 55 a 80 mg/dL, a dose de insulina deve ser reduzida em 10 a 20% e a

curva de glicemia deve ser repetida cerca de uma semana mais tarde. Se o nadir é inferior a

55 mg/dL, a dose deve ser reduzida em 25 a 50%, consoante a ausência ou presença de

hipoglicemia, respectivamente (Gulikers & Monroe, 2003a).

A hipoglicemia deve ser sempre ser evitada. Se em qualquer momento do dia, a glicemia é

inferior a 80 mg/dL, a dose de insulina deve ser reduzida em cerca de 25% e deve ser

realizada outra curva de glicemia para garantir que não volta a ocorrer hipoglicemia

(Behrend, 2006).

Uma vez que esteja estabelecido um nadir adequado, a duração da acção da insulina,

definida como o tempo que decorre entre a administração da insulina até a glicemia voltar a

exceder os 200 a 250 mg/dL depois de ocorrer o nadir (Gulikers & Monroe, 2003a). O

conhecimento da duração da acção da insulina permite determinar a frequência da

administração ou sugerir a necessidade de um tipo diferente de insulina (Gulikers & Monroe,

2003a; Petrie, 2004b). A duração do efeito da insulina e o nadir da glicemia não podem ser

avaliados ao mesmo tempo sem que um deles esteja ajustado. Se o nadir não é

suficientemente inferior a 200 mg/dL, um aumento da glicemia além de 200 mg/dL pode não

ser um verdadeiro indicador de que a insulina administrada foi metabolizada. Pelo contrário,

quando o nadir for baixo (inferior a 80 mg/dL), a duração do efeito da insulina pode estar

falsamente diminuída, devido, por exemplo, ao efeito de Somogyi.

A determinação da duração do efeito da insulina é mais facilmente percebido quando se

obtém uma curva de 24 horas, no entanto, a maior parte dos médicos veterinários faz

apenas uma curva de 8 a 12 horas (Gulikers & Monroe, 2003a; Monroe et al., 2005). Em

circunstâncias ideais, numa administração diária o efeito da insulina deve ser 22 a 24 horas

(Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004).
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Quando a duração da acção da insulina é de 14 a 18 horas, uma administração diária pode

resultar em hiperglicemia durante tempo suficiente para o animal continuar a apresentar

sinais clínicos, com risco de desenvolver cetoacidose e cataratas. Neste caso, a

administração de insulina de 12 em 12 horas permite um melhor controlo da glicemia,

apesar de não ser a solução ideal. Com duas administrações diárias, se a insulina exerce

efeito durante o tempo referido, os animais ficam em risco de desenvolver hipoglicemia

devido ao efeito aditivo das duas administrações de insulina (Gulikers & Monroe, 2003a).

Segundo Gulikers & Monroe (2003a), se o efeito da insulina dura 14 a 18 horas, existem

quatro opções de tratamento:

1. Se se utiliza uma insulina de acção intermédia, pode alterar-se para uma de acção

prolongada.

2. Quando se pretende manter o mesmo tipo de insulina, deve passar-se de uma para duas

administrações diárias. A dose deve ser diminuída em cerca de 25% e durante os dois

primeiros dias, a glicemia deve ser monitorizada perto da altura em que ocorre o nadir de

modo a garantir que não existe sobreposição do efeito das duas administrações (Monroe et

al., 2005). Cinco a sete dias depois volta-se a realizar uma curva de glicemia. Se a glicemia

(antes da administração) da noite for constantemente inferior à glicemia da manhã, a dose

da noite deve ser reduzida para 50 a 75% da dose da manhã, de modo a que o nadir da

noite não desça demasiado e não conduza a hipoglicemia devido a acumulação do efeito da

insulina.

3. Se o animal já está a ser tratado com uma insulina de acção prolongada, deve ponderar-

se uma alteração para uma insulina de acção intermédia de 12 em 12 horas. A dose da

insulina deve ser diminuída em 25% ou deve ser iniciado o tratamento com 0,5 a 1 U/Kg,

pois na opinião do autor não é seguro assumir que um produto de acção intermédia induz

efeitos insulínicos semelhantes aos de um produto de acção prolongada. Na realidade, as

insulinas de acção intermédia podem ter, em alguns cães, uma duração de acção mais

longa que as de acção prolongada. Deste modo, apesar de raro, pode apenas ser

necessário administrar uma insulina de acção intermédia uma vez por dia.

4. Como último recurso, poderão ser utilizados dois tipos de insulina diferentes no mesmo

plano terapêutico. De manhã deve ser administrada a insulina com uma duração de acção

de 14 a 18 horas e à noite, uma insulina com uma duração mais curta. Normalmente não se

opta por esta alternativa por ser demasiado complicada para alguns donos.

Quando a duração da acção da insulina é de cerca de 10 a 12 horas, o animal pode ser

tratado com o mesmo tipo de insulina duas vezes por dia. A mesma dose usada uma vez

por dia pode ser utilizada nas duas administrações diárias (Gulikers & Monroe, 2003a;

Petrie, 2004). Com o decorrer do tempo, a dose pode ter que ser diminuída (Gulikers &

Monroe, 2003a). A concentração de glucose sanguínea pode ser inferior à que se verificava

quando a insulina era administrada apenas uma vez, devido a uma ligeira sobreposição da
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actividade da insulina. Se esta actividade dura perto de 12 horas, pode-se reduzir

inicialmente a dose em 25% e ajustá-la consoante a repetição das curvas de glicemia com

sete dias de intervalo (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Monroe et al., 2005).

Se a duração da acção da insulina for inferior a 8 ou 10 horas, o nadir deve ser revisto. Se

este é inferior a 80 mg/dL, a duração da acção da insulina pode parecer inferior devido a

hiperglicemia matinal (efeito de Somogyi) (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004). Se, pelo

contrário, o nadir se encontrar dentro d o aceitável e a duração da acção for realmente

pequena, deve ser ponderada a substituição por uma insulina de acção mais prolongada ou

por um tipo diferente com a mesma duração de acção (Gulikers & Monroe, 2003a; Behrend,

2006).

O início da actividade da insulina é o período de tempo que decorre entre a administração

de insulina e a diminuição inicial da glicemia. Embora o início da acção da insulina seja

esperado consoante o tipo de insulina utilizado, o verdadeiro início de acção num

determinado animal pode variar muito, principalmente em insulinas de acção prolongada. O

início pode parecer mais rápido ou mais lento, consoante o nadir for inferior a 80 mg/dL ou

superior a 200 mg/dL. Com um nadir aceitável, a insulina deve iniciar o seu efeito nas duas

primeiras horas após a administração (Petrie, 2004b); se passarem mais de quatro horas até

que a glicemia atinja valores inferiores a 200 mg/dL podem manter-se os sinais clínicos.

Neste caso, o tipo de insulina deve ser alterado para um tipo de insulina com acção mais

rápida ou para uma preparação que contenha uma mistura de tipos de acção rápida e

prolongada, de modo a ter um efeito imediato seguido de um início de acção mais lento mais

lento. Uma mistura de 30% de insulina de acção rápida com 70% de insulina de acção

prolongada é uma boa opção (Gulikers & Monroe, 2003a).

7.3.1.2. Problemas relacionados com as curvas seriadas de glicemia

Os resultados das medições seriadas de glicemia podem ser influenciados por diversas

variáveis, como stress, inapetência e efeitos antagonistas da insulina das hormonas contra-

reguladoras (Casella et al., 2003; Gulikers & Monroe, 2003a; Davison et al., 2003; Petrie,

2004b). Os resultados de uma curva seriada de glicemia podem diferir em animais

diabéticos calmos ou em stress, apesar de acontecer com maior frequência em gatos

(Behrend, 2006). O stress é difícil de definir e deve ser considerado quando a curva de

glicemia sugere ineficácia da insulina, mas as observações do dono, a glicosúria, os dados

do exame físico, o peso corporal, as concentrações sanguínea de hemoglobina glicosilada e

sérica de frutosamina mostram controlo adequado da glicemia (Gulikers & Monroe, 2003a).

O stress pode ser um factor a considerar desde o momento da primeira avaliação ou apenas

semanas a meses mais tarde, consoante o animal apresenta aversão à hospitalização ou às

várias punções venosas (Davison et al., 2003; Casella et al., 2003). Neste último caso, as

primeiras curvas de glicemia proporcionam um quadro preciso dos efeitos do tratamento



36

com insulina, mas com o decorrer do tempo, os resultados tornam-se inexactos à medida

que a hiperglicemia induzida pelo stress se torna mais evidente (Behrend, 2006). Uma curva

de glicemia típica em animais sujeitos a stress apresenta a glicemia mais baixa no momento

da primeira colheita de sangue, e as glicemias seguintes aumentam de modo progressivo

durante todo o dia, ou ainda se pode encontrar a glicemia elevada logo ao início (superior a

300 mg/dL), permanecendo assim todo o dia (Gulikers & Monroe, 2003a). O diagnóstico

diferencial para este tipo de curva de glicemia inclui hiperglicemia induzida por stress, dose

insuficiente de insulina e todas as causas de ineficácia e resistência à insulina.

É muito frequente que os animais diabéticos se recusem a comer no consultório ou no

hospital veterinário. A inapetência pode alterar os resultados de uma curva de glicemia

(Casella et al., 2003; Davison et al., 2003; Petrie, 2004). Para contrariar os efeitos da

inapetência, o proprietário deve alimentar o animal antes de o levar ao hospital. Podem

fazer-se colheitas até à refeição seguinte. A informação obtida deste modo reflecte com

maior precisão o que acontece em casa (Gulikers & Monroe, 2003a). Em alternativa, como

já referido, os proprietários podem realizar medições seriadas de glucose em casa (Casella

et al., 2003; Gulikers & Monroe, 2003a; Cook, 2007).

A possibilidade de reproduzir curvas seriadas de glicemia varia de animal para animal. Em

alguns animais, as curvas podem variar de modo significativo de um dia ou de um mês para

outro devido, em parte, à quantidade real de insulina que se administra e que é absorvida a

partir do local de administração e à interacção entre insulina, dieta, exercício e secreção de

hormonas contra-reguladoras (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004). Noutros animais, as

curvas de glicemia são razoavelmente constantes de um dia ou de um mês para outro

(Petrie, 2004), principalmente em cães com um controlo inadequado da glicemia e em gatos

com um controlo adequado (Alt, Kley, Haessing & Reusch, 2007). De um modo geral, nunca

se deve partir do pressuposto que a informação proporcionada por uma curva de glicemia

anterior é reprodutível em curvas posteriores, sobretudo se já decorreram várias semanas

ou meses ou se o animal já apresentou complicações relacionadas com o tratamento (como

recorrência dos sinais clínicos) ou ambos.

As curvas de glicemia são ainda procedimentos dispendiosos, o que podem levar a que não

sejam efectuadas com a frequência recomendada (Alt et al., 2007).

Apesar destes problemas, as curvas de glicemia são úteis para avaliar o controlo da

glicemia em cães e gatos diabéticos (Monroe et al., 2005) , já que dão indicações para fazer

ajustes racionais no tratamento com insulina (Gulikers & Monroe, 2003a; Casella et al.,

2003; Wiedmeyer et al., 2003; Davison et al., 2003; Petrie, 2004). Contudo, ao avaliar a

terapêutica com insulina, o médico veterinário deve considerar a percepção do proprietário a

respeito da saúde do seu animal, e as informações transmitidas pelo exame físico, pelas

alterações do peso e, se disponíveis, pelas concentrações sanguíneas de hemoglobina
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glicosilada e séricas de frutosamina (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Monroe et al.,

2005).

7.3.2. Sistema de monitorização contínua de glucose

O sistema de monitorização contínua de glucose apresenta-se como uma alternativa à

realização de curvas seriadas de glicemia, já estudado em cães e gatos saudáveis e

diabéticos. Este sistema requer a implantação subcutânea (no flanco ou parede torácica) de

um sensor de glucose (Davison et al., 2003; Wiedmeyer et al., 2003; Petrie, 2004;

Wiedmeyer & DeClue, 2008). O sistema de monitorização contínua de glucose é constituído

por um sensor, um monitor onde ficam registadas as medições, uma docking station, um

computador e o software necessário (figura 2).

Figura 2 - Sistema de monitorização contínua de glucose.

No canto inferior direito, o sensor (Wiedmeyer & DeClue, 2008).
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8. COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO COM INSULINA

8.1. Hipoglicemia

A hipoglicemia é uma complicação frequente do tratamento com insulina (Petrie, 2004;

Fleeman & Rand, 2005). É mais provável que se verifiquem sinais de hipoglicemia depois de

aumentos grandes e rápidos na dose de insulina (Petrie, 2004), com sobreposição

excessiva do efeito em animais que recebem administrações duas vezes por dia, durante

exercício excepcionalmente vigoroso ou em períodos de inapetência prolongada (Fleeman &

Rand, 2005). Nestas situações pode ocorrer um estado de hipoglicemia grave antes de as

hormonas contra-reguladoras (glucagon, cortisol, adrenalina e hormona do crescimento [GH,

growth hormone]) serem capazes de compensar a glicemia baixa e revertê-la. Os sinais de

hipoglicemia incluem letargia, debilidade ou excitabilidade, ataxia e convulsões ou coma

(Petrie, 2004; Fleeman & Rand, 2005). O aparecimento de sinais clínicos depende da taxa

de diminuição da glucose, para além da gravidade da hipoglicemia. Em casa, a hipoglicemia

pode ser tratada com administração de glucose em forma de alimentos, água açucarada

pela boca e aplicação de mel ou açúcar nas gengivas (Petrie, 2004; Fleeman & Rand,

2005). Em instalações hospitalares deve administrar-se 1 a 2 mL/Kg de uma solução de

dextrose a 50% diluída em 4 a 8 mL/Kg de cloreto de sódio a 10% por via endovenosa lenta

(Petrie, 2004). É necessário ajustar o tratamento de cada vez que surjam sinais de

hipoglicemia.

8.2. Recorrência dos sinais clínicos

A recorrência dos sinais clínicos ou a persistência dos mesmos (poliúria, polidipsia, polifagia

e perda de peso) talvez sejam a complicação mais frequente do tratamento com insulina em

animais diabéticos. A recorrência ou persistência dos sintomas sugere ineficácia da insulina.

Em animais diabéticos, a ineficácia da insulina está geralmente relacionada com problemas

com a técnica de administração do proprietário (Petrie, 2004 ; Fleeman & Rand, 2005; Cook,

2007), com o tratamento com insulina (tipo, dose, espécie ou frequência de administração),

com resistência à insulina (Gulikers & Monroe, 2003a) ou com discrepâncias entre os

parâmetros que se usam para avaliar o controlo da glicemia, o que origina a ideia errada de

que o animal diabético está mal controlado. O último caso acontece, normalmente, quando a

glicemia se encontra erroneamente alta (que sugere ineficácia da insulina), frequentemente

devido a stress (Behrend, 2006).

8.3. Hiperglicemia induzida por insulina: efeito de Somogyi

A hipoglicemia induzida por insulina em excesso origina uma resposta fisiológica normal

(Petrie, 2004; Cook, 2007; Feeney, 2007). Quando a glicemia baixa até se encontrar menor

que 65 mg/dL ou diminui com rapidez, independentemente da concentração mais baixa de
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glucose, são estimulados vários mecanismos fisiológicos que interferem com os efeitos da

insulina e estimulam a produção de glucose por parte do fígado, o que aumenta a glicemia e

minimiza os sinais de hipoglicemia (Feeney, 2007). Estes mecanismos incluem estimulação

directa da glicogenólise hepática e secreção de hormonas contra-reguladoras, sobretudo

adrenalina e glucagon, que aumentam a gluconeogénese e a glicogenólise hepáticas e

diminuem a utilização periférica de glucose sanguínea (Behrend, 2006).

O diagnóstico deste fenómeno requer a demonstração de hipoglicemia seguida de

hiperglicemia no decurso de 24 horas, a seguir à administração de insulina (Gulikers &

Monroe, 2003a; Feeney, 2007). O tratamento inclui redução da dose de insulina, o que varia

consoante a dose administrada durante a curva de glicemia. Se o animal recebe uma dose

aceitável de insulina (inferior a 1,5 U/Kg), a dose deve diminuir-se em 10 a 25%. Se o animal

recebe uma dose grande de insulina, a regulação da glicemia deve fazer-se uma redução de

75% ou voltar a fazer-se segundo a dose recomendada inicialmente para o cão em questão

(Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004).

8.4. Resistência à insulina

A resistência à insulina é uma situação em que uma quantidade normal desta hormona

produz uma resposta biológica inferior ao normal (Nelson, 2005). Nenhuma dose de insulina

define com objectividade a resistência à mesma. No entanto, na maioria dos cães diabéticos

pode alcançar-se um controlo adequado da glicemia com menos de 1 U/Kg de insulina de

acção intermédia ou prolongada uma ou duas vezes por dia. A resistência à insulina é uma

suspeita quando a dose administrada a um cão é superior a 1,5 U/kg, se todas as glicemias

medidas se encontram acima dos 300 mg/dL (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004b), ou

quando são necessárias grandes doses desta hormona (superiores a 2,2 U/Kg) para manter

a glicemia abaixo dos 300 mg/dL (Gulikers & Monroe, 2003a; Cook, 2007).

A resistência à insulina pode originar-se por problemas que ocorrem antes da interacção

desta hormona com o seu receptor (pré-receptor), na interacção com o seu receptor ou em

passos posteriores à interacção com o seu receptor (pós-receptor). Os problemas antes da

interacção com o seu receptor quando a concentração da insulina activa livre diminui e

incluem aumento da desintegração da insulina e anticorpos que se unem a ela. Os

problemas no receptor compreendem alterações da afinidade da união e da concentração

do receptor de insulina, para além de anticorpos contra os receptores de insulina. As

alterações relacionadas com o pós-receptor estão relacionadas com o sistema de transporte

GLUT4 (Nelson, 1996). Em circunstâncias ideais, a insulina despoleta um conjunto de

reacções químicas em cascata no interior da célula, que culminam com a activação do

sistema de transporte do GLUT4, responsável por facilitar a entrada de glucose na célula

(Laflamme, 2005). Clinicamente, é difícil diferenciar os problemas de pós-receptor dos de

receptor, que frequentemente coexistem (Nelson, 1996 ; Laflamme, 2005).
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Uma curva de glicemia do tipo resistência à insulina pode ser causada por hiperglicemia

induzida pelo stress, por problemas do tratamento com insulina e por outras patologias

(tabela 7) (Gulikers & Monroe, 2003a; Petrie, 2004; Pöppl et al., 2006).

Tabela 7 - Causas reconhecidas de ineficácia da insulina ou de resistência à mesma
em cães e gatos diabéticos (adaptado de Nelson, 1996).

Causadas por tratamento com insulina Causadas por uma patologia concomitante
Insulina inactiva
Insulina diluída
Técnica de administração inapropriada
Dose inadequada
Efeito de Somogyi
Frequência de administração de insulina
inadequada
Alterações da absorção da insulina
Excesso de anticorpos contra insulina

Fármacos diabetogénicos
Hiperadrenocorticismo
Diestro (em cadelas)
Infecção (principalmente na cavidade oral e
no aparelho urinário, mas também
dermatológica)

Hipotiroidismo
Insuficiência renal
Insuficiência hepática
Insuficiência cardíaca
Glucagonoma
Feocromocitoma
Inflamação crónica, sobretudo pancreatite
Insuficiência pancreática exócrina
Obesidade grave
Hiperlipemia
Neoplasia

A avaliação do animal diabético com suspeita de resistência à insulina inclui uma análise

crítica do peso do animal, da dieta e do tratamento com insulina, para além da realização de

alguns exames complementares para excluir patologias infecciosas, inflamatórias

neoplásicas ou hormonais que estejam a decorrer.

Existem muitas patologias que podem interferir com o tratamento com insulina (Pöppl et al.,

2006; Cook, 2007). Uma anamnese e um exame clínico exaustivos são os passos de maior

importância na identificação de patologias concomitantes. A anamnese deve incluir questões

sobre fármacos administrados, OVH ou último cio (em cadelas) ou sintomas que sugiram

infecções (Petrie, 2004b; Pöppl & González, 2005). O exame físico exaustivo pode

identificar anormalidades que apontem para patologia infecciosa (Petrie, 2004b; Cook,

2007). Se nem a anamnese nem o exame físico revelam dados relevantes, deve ser feito

um hemograma, bioquímicas sanguíneas e urianálise tipo II com urocultura (Fleeman &

Rand, 2005). Exames adicionais dependem dos resultados dos exames iniciais (Cook,

2007).

O hiperadrenocorticismo é uma causa frequente de resistência à insulina em cães diabéticos

(Fleeman & Rand, 2005; Herrera et al., 2007). Os glucocorticóides antagonizam o efeito da

insulina tanto nas células hepáticas como nas periféricas. Deste modo, podem induzir

directamente resistência à insulina ao diminuir o número de transportadores de glucose ou a

eficácia dos mesmos e, indirectamente, ao aumentar as concentrações de glucagon e de

ácidos gordos livres na circulação. A poliúria, a polidipsia, a hepatomegália e as alterações
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das enzimas hepáticas são, frequentemente, atribuídas à diabetes mal controlada (Petrie,

2004; Pöppl & González, 2005; Pöppl et al., 2006; Herrera et al., 2007). Quando se

interpretam os resultados de análises realizadas ao eixo hipofisário-adrenal (como

estimulação com ACTH (adrenocorticotrophic hormone), supressão com dose baixa de

dexametasona, proporção de cortisol-creatinina urinários) (Cook, 2007) deve ser

considerada a influência da diabetes mal controlada sobre a função adrenocortical (Fleeman

& Rand, 2005). O diagnóstico de hiperadrenocorticismo deve sempre ser baseado na

anamnese, nos dados do exame físico, nas alterações dos resultados das análises

laboratoriais, nos resultados das provas realizadas ao eixo hipofisário-adrenal, na avaliação

ultrassonográfica do tamanho das adrenais e na suspeita clínica da síndrome (Fleeman &

Rand, 2005).

Os animais diabéticos têm um maior risco de infecções bacterianas, principalmente do tracto

urinário e da cavidade oral (Greco, 2004; Petrie, 2004; Fleeman & Rand, 2005; Cook, 2007).

Os mecanismos propostos para o aumento da susceptibilidade a infecções em diabéticos

incluem diminuição do transporte sanguíneo como consequência da microangiopatia e

aterosclerose, o que dá origem a uma diminuição do transporte de oxigénio, fagócitos e

anticorpos até ao local da infecção; alterações da imunidade humoral que reduzem a

produção de anticorpos; alterações da quimiotaxia de neutrófilos, defeitos na fagocitose e na

destruição intracelular de microrganismos; e alterações da imunidade mediada por células

(Hess & Ilan, 2003). Muitas destas alterações nas defesas do hospedeiro melhoram, pelo

menos parcialmente, com um controlo adequado da glicemia. O agente mais isolado em

infecções do tracto urinário (ITU) em cães, gatos e humanos é a Escherichia coli. O

diagnóstico pode ser feito com base nos com sinais clínicos e bacteriúria e piúria no

sedimento urinário. No cão, nem sempre existem sinais clínicos evidentes e o sedimento

urinário pode não apresentar alterações (Fleeman & Rand, 2005). Acontece ainda com

muita frequência os donos são reconhecerem os sinais clínicos (Fleeman & Rand, 2005).

Encontram-se ainda descritos um caso de abcesso renal numa cadela com diabetes

transitória (no diestro) cuja etiologia mais provável é a infecção ascendente do tracto

urinário, uma vez que foi isolada a mesma bactéria a partir da urocultura e da cultura do

conteúdo do abcesso (Hess & Ilan, 2003), e casos de cistite enfisematosa associados a

diabetes, um deles associado a hiperadrenocortismo (devido a neoplasia da adrenal) (Peli,

Fruganti, Bettini, Aste & Boari, 2003). A cistite enfisematosa é uma infecção rara,

tipicamente encontrada em cães e humanos com diabetes mellitus, caracterizada pela

acumulação de gás (H2 e CO2) no lúmen e na parede da bexiga e por vezes nos ureteres e

rins. Os microrganismos aeróbios responsáveis por esta infecção são normalmente a E. coli

ou o Clostridium perfringens (Peli et al., 2003). O diagnóstico é feito através de imagiologia.
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9. COMPLICAÇÕES CRÓNICAS DA DIABETES MELLITUS

As complicações que advêm do estado diabético ou do seu tratamento são frequentemente

observadas em cães diabéticos. As complicações mais frequentes são cegueira devido à

formação de cataratas, pancreatite crónica e infecções recorrentes do tracto urinário, das

vias respiratórias e da pele (Greco, 2004; Petrie, 2004; Fleeman & Rand, 2005). Os animais

diabéticos têm ainda o risco de desenvolver hipoglicemia e cetoacidose.

9.1. Oftalmologia

No cão, as manifestações oculares de diabetes mellitus incluem formação de cataratas,

pleomorfismo do endotélio corneal, diminuição da sensibilidade da córnea e retinopatia

diabética (Landry et al. , 2004).

9.1.1 Cataratas

As cataratas (figura 3) constituem a complicação mais

frequente a longo prazo e umas das que tem maior

importância no cão diabético (Petrie, 2004; Landry et al.

2004; Fleeman & Rand, 2005; Wilkie et al., 2006). A

incidência de cataratas em cães diabéticos é alta (taxa de

prevalência de cerca de 68%) já que muitos destes animais

têm hiperglicemia grave apesar do tratamento com insulina

(Fleeman & Rand, 2005; Wilkie et al., 2006).

A formação de cataratas de origem diabética está relacionada com as alterações das

relações osmóticas do cristalino. Este é livremente permeável à glucose, que entra no

cristalino a partir do humor aquoso mediante transporte facilitado. Em circunstâncias

normais, a glucose é convertida em ácido láctico por meio da via glicolítica anaeróbia. No

entanto, com o aumento sistémico da concentração de glucose, as enzimas glicolíticas ficam

saturadas (metabolismo anaeróbio da hexocinase), a glucose é então metabolizada em

sorbitol e frutose (pela aldose redutase), aos quais a membrana celular não é livremente

permeável. Actuam como compostos hidrofílicos potentes, gerando um fluxo de água para o

cristalino, o que dá origem à intumescência e ruptura das fibras do mesmo e ao

desenvolvimento de cataratas (Wilkie et al., 2006). A intumescência do cristalino pode ainda

dar origem à ruptura espontânea da cápsula do cristalino, secundariamente ao

desenvolvimento agudo das cataratas (Wilkie et al., 2006).

A formação de cataratas é um processo bilateral e irreversível e uma vez iniciado, a sua

progressão pode ser bastante rápida (figura 4). Na prática, um cão pode progredir de visão

normal para cegueira no decorrer de poucas semanas (Petrie, 2004; Fleeman & Rand, 2005;

Pöppl & González, 2005; Wilkie et al., 2006).

Figura 3 - Catarata em animal de
idade avançada. Uveíte
moderada com hiperémia da
esclera (Fleeman & Rand, 2005).
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Existe, contudo, um relato de reabsorção espontânea unilateral e incompleta de uma

catarata num Cocker Spaniel diabético com 10 anos. A reabsorção é um processo raro, que

acontece com alguma frequência em cães jovens com cataratas com origem hereditária

(Gonzalez-Alonso-Alegre & Rodriguez-Alvaro, 2005).

O controlo adequado da glicemia pode diminuir este risco, no entanto, é a diferença nos

níveis de aldose redutase em cada animal que dá origem à variação do desenvolvimento

das cataratas que é independente do controlo da diabetes (Wilkie et al., 2006).

No cão, as cataratas associadas a diabetes mellitus podem ser submetidas a correcção

cirúrgica. A facoemulsificação e o implante de uma lente artificial intraocular devem ser

realizadas tão precocemente quanto possível, de modo a evitar complicações secundárias

como a ruptura da cápsula do cristalino (Wilkie et al., 2006). A cirurgia tem uma boa taxa de

sucesso (Fleeman & Rand, 2005), no entanto, com o tempo, o desenvolvimento de

opacificação da cápsula posterior pode diminuir a qualidade visual. A opacificação da

cápsula posterior é causada pela proliferação e migração de células LEC (limbial epithelial

crypt) residuais, fibroblastos, macrófagos e células produtoras de pigmento derivadas da íris.

O desenvolvimento da opacificação da cápsula posterior é multifactorial, mas não é

influenciado pela presença de diabetes, uma vez que ocorre em todos os cães submetidos a

facoemulsificação e implante de uma lente artificial intraocular (Bras, Colitz, Saville,

Gemensky-Metzler & Wilkie, 2006). Entre os factores que influenciam o resultado da cirurgia

encontram-se o estado de controlo da glicemia, retinopatia concomitante e presença de

uveíte induzida pelo cristalino (Fleeman & Rand, 2005). Se disponível, deve efectuar-se um

electrorretinograma antes da cirurgia para assegurar que a retina funciona normalmente

(Petrie, 2004a).

9.1.2. Uveíte induzida pelo cristalino

As proteínas do cristalino são capazes de iniciar uma resposta inflamatória. A uveíte

induzida pelo cristalino, ou uveíte facolítica, é uma inflamação linfocítica-plasmocítica

crónica em que existe quebra da barreira entre o sangue e o humor aquoso, que acontece

com frequência na diabetes mellitus canina (Fleeman & Rand, 2005). Esta inflamação está

com maior frequência associada a cataratas hipermaduras, mas pode desenvolver-se em

ca b
Figura 4 - Cão de 11 anos de raça cruzada fotografado pouco tempo após o diagnóstico de
diabetes mellitus (a), três meses depois, cego pelas cataratas (b) e depois da
facoemulsificação que resolveu a catarata do olho direito (c) (Fleeman & Rand, 2005).
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qualquer estadio do desenvolvimento da catarata (Wilkie

et al., 2006). Os sinais clínicos apresentados são

fotofobia, corrimento ocular e hiperemia da esclera (figura

5) (Fleeman & Rand, 2005).

A uveíte pode diminuir o êxito da cirurgia e deve ser

controlada antes do procedimento cirúrgico. O objectivo

do tratamento da uveíte induzida pelo cristalino é diminuir

a inflamação e evitar mais lesões intra-oculares. Os

corticosteróides oftalmológicos via tópica são os fármacos

utilizados com maior frequência para controlar a

inflamação ocular. Contudo, a absorção sistémica de

corticosteróides aplicados por via tópica pode causar antagonismo da insulina e interferir

com o controlo da glicemia (na presença de diabetes) (Pöppl et al., 2006). Uma alternativa é

a administração de anti-inflamatórios não esteróides por via tópica (Fleeman & Rand, 2005).

Ainda que não tão potentes como os corticosteróides, os anti-inflamatórios não esteróides

não interferem no controlo da glicemia.

9.1.3. Retinopatia

A retinopatia diabética é uma complicação rara no cão diabético (Landry et al., 2004).

A etiologia da retinopatia ainda não é conhecida, mas suspeita-se que seja multifactorial.

Algumas das causas propostas são alterações bioquímicas secundária à hiperglicemia e ao

aumento da actividade da enzima aldose redutase, aos produtos finais da glicosilação, a

alterações hemodinâmicas, e a perda de pericitos e de endotélio vascular. Podem ainda

haver factores genéticos ou endócrinos que influenciem o desenvolvimento da retinopatia

diabética (Landry et al., 2004). As hemorragias da retina podem ser secundárias a várias

doenças sistémicas, incluindo hipertensão sistémica, apesar de ainda não existirem estudos

mais esclarecedores (Landry et al., 2004). O controlo da glicemia parece estar associado

com a progressão da retinopatia diabética. O controlo adequado precoce da glicemia parece

atrasar ou prevenir o desenvolvimento da retinopatia (Landry et al., 2004).

Com o oftalmoscópio podem encontrar-se microaneurismas, hemorragias da retina,

dilatação e tortuosidade das vénulas, hiperreflexão da porção tapetal da retina e exsudados

coriorretinais. Os microaneurismas e as hemorragias da retina são descritos como pequenos

pontos vermelhos na retina. Os microaneurismas são mais pequenos e mais claros e com

margens definidas, enquanto as hemorragias são pequenas lesões vermelhas com margens

irregulares e com densidade heterogénea. Apesar de diferentes, na oftalmoscopia os

microaneurismas e as hemorragias, marcadores da retinopatia diabética, são difíceis de

diferenciar e são apenas referidos como microaneurismas e hemorragias da retina

identificáveis com oftalmoscopia.

Figura 5 - Uveíte grave num olho
de um cão diabético. Há
hiperemia e dor, com corrimento
ocular mucopurulento e sinéquias
posteriores (Fleeman & Rand,
2005).
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A baixa prevalência da retinopatia diabética e a falta de severidade dos sintomas

(normalmente não provoca perda de visão) estão associadas ao tempo que é necessário

para o seu desenvolvimento o à esperança média de vida dos cães, comparativamente aos

humanos (Landry et al., 2004).

Devido à alta incidência de formação de cataratas, deve sempre ser avaliada a retina de

animais diabéticos recém diagnosticados para assegurar que não existe patologia da retina

visível para o caso de, no desenvolvimento futuro de cataratas, ser necessário proceder à

cirurgia. A cirurgia não se justifica se o animal apresenta já lesões na retina capazes de

originar cegueira por si só. O electrorretinograma também pode ser utilizado para avaliar a

retina.

9.2. Neuropatia diabética

Os sinais clínicos que a neuropatia diabética provoca no cão são os de tetraparesia bilateral

simétrica do neurónio motor periférico com vários graus de hipotonia, reflexos flexores e

miotáticos diminuídos, atrofia muscular e défices propriocieptivos dos membros pélvicos

(Holland, 2007).

Holland (2007) descreve a presença de toda a sintomatologia acima mencionada num

Labrador Retriever fêmea de 10 anos com diabetes mellitus. Apesar de a neuropatia

diabética não ter sido confirmada (por falta de cooperação dos proprietários) com

electromiografia, testes de condução nervosa ou biopsia do músculo ou nervo periférico, a

ausência de qualquer outra patologia que causasse tetraparesia bilateral simétrica do

neurónio motor periférico parece consolidar o diagnóstico. Neste animal foi ainda

diagnosticado síndrome de Horner bilateral. A síndrome de Horner, caracterizada por miose,

prolapso da membrana nictitante, ptose da pálpebra superior e enoftalmia. O autor sugere

que a síndrome de Horner faça parte da neuropatia diabética, já que se encontram descritas

síndrome de Horner e alterações oculosimpáticas em humanos com neuropatia diabética, e

a diabetes mellitus é reconhecida como um factor de risco para a síndrome de Horner em

cães.

Não existe um tratamento específico para a neuropatia diabética. O controlo correcto da

glicemia com insulina pode melhorar a condução nervosa. Contudo, a resposta ao

tratamento é variável.
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10. CETOACIDOSE DIABÉTICA

10.1. Fisiopatologia

A cetoacidose diabética é consequência da diabetes que resulta em formação de corpos

cetónicos no fígado, em acidose metabólica, desidratação severa, choque e possivelmente

morte (Greco, 2004).

Devido à falta de insulina, o metabolismo hepático dos lípidos sofre alterações: os ácidos

gordos são convertidos em acetil-coenzima A (acetil-CoA) em vez de ser incorporados nos

triglicéridos. A acetil-CoA acumula-se no fígado e é convertida em acetoacetil-CoA e

finalmente em cetonas ou corpos cetónicos, que incluem o ácido acetoacético, -

hidroxibutirato (o principal em cães e gatos) e acetona (Hume, Drobatz & Hess, 2006). A

acumulação de corpos cetónicos e ácido láctico em circulação e a perda de electrólitos e

água na urina, leva a desidratação severa, hipovolemia, acidose metabólica e choque

(Greco, 2004).

A cetonúria e a diurese osmótica causadas pela glicosúria levam à perda de potássio e

sódio na urina, o que exacerba a hipovolemia e a desidratação. A náusea, a anorexia e o

vómito, causados pela estimulação da quimioreceptores pela desidratação e pela

hiperglicemia, contribuem para a desidratação causada pela diurese osmótica. A

desidratação leva a uma maior acumulação de glucose e corpos cetónicos no sangue

(Hume et al., 2006). As hormonas libertadas em estado de stress (como o cortisol e a

adrenalina) contribuem ainda mais para a hiperglicemia (Hume et al., 2006). A desidratação

grave pode resultar em hiperviscosidade, tromboembolismo, acidose metabólica grave,

insuficiência renal e morte (Greco, 2004).

10.2. História

A maioria dos animais com cetoacidose diabética apresenta uma história pregressa de

diabetes mellitus não complicada com os sintomas clássicos de poliúria, polidipsia, polifagia

e perda de peso. Muitas vezes, os donos não se apercebem da existência destes sinais

clássicos de diabetes e os animais apresentam apenas uma história de cetoacidose aguda

com sintomas como anorexia, fraqueza, depressão, vómito ou diarreia (Greco, 2004; Hume

et al., 2006). A cetoacidose diabética pode ainda desenvolver-se em animais diabéticos bem

controlados (Greco, 2004).

10.3. Sinais clínicos

Os sinais clínicos mais frequentemente encontrados num animal com DKA são letargia,

depressão, desidratação, pelagem mal cuidada e perda de massa muscular. Outros

achados são hepatomegalia, taquipneia ou respiração de Kussmaul, fraqueza, vómito e, por
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vezes, um hálito com cheiro a cetona. A icterícia pode estar presente como complicação da

hemólise, lipidose hepática ou pancreatite aguda (Nelson, 2005; Greco, 2004).

10.4. Diagnóstico

A concentração sanguínea de glucose encontra-se elevada (Hume et al., 2006). O valor

médio da glicemia de animais em DKA é cerca de 470 mg/dL (entre 180 a 900 mg/dL).

Apesar de os aparelhos portáteis de determinação de glucose serem normalmente utilizados

para monitorizar a glicemia, deve ter-se em conta que estes aparelhos perdem acuidade

quando os valores de glicemia são muito elevados (Greco, 2004).

Nos animais com DKA, a osmolaridade encontra-se normalmente aumentada como

consequência da hiperglicemia, no entanto, por vezes pode não ser detectada devido à

hiponatremia que também se instala. Os valores de referência da osmolaridade do soro do

cão são de 290 a 310 mOsm/Kg. De um modo geral, o aumento da osmolaridade é

moderado o suficiente para se resolver com administração parentérica de fluidos e insulina.

A diabetes mellitus hiperosmolar sem cetose é definida pelos valores extremos de

hiperglicemia (superiores a 540 mg/dL), hiperosmolaridade superior a 350 mOsm/Kg,

desidratação severa, depressão do sistema nervoso central, ausência de formação de

corpos cetónicos e acidose metabólica moderada ou ausente. Os animais afectados têm

uma maior probabilidade de apresentar já doença renal ou cardiovascular e têm maior

probabilidade de ter NIDDM. Apesar de esta síndrome ser mais frequente em seres

humanos, ela pode ser encontrada nos animais de companhia, principalmente em gatos

(Greco, 2004).

Com muita frequência, existe algum evento causador de stress que provoca a transição de

diabetes mellitus não complicada para DKA ou diabetes mellitus hiperosmolar sem cetose

(Hume et al., 2006). A administração recente de alguns fármacos (glucocorticóides ou

progestagénios) também pode despoletar o episódio de DKA. Assim, num paciente diabético

que apresente um episódio de DKA devem ser efectuados os exames complementares que

permitam a confirmação de suspeitas de outras patologias (Greco, 2004; Hume et al., 2006).

A DKA provoca um desequilíbrio electrolítico:

1. Potássio - A maioria dos animais com cetoacidose tem um défice em potássio total

devido à anorexia e às perdas urinárias (pela diurese osmótica) e gastrointestinais (vómito e

diarreia) (Silva, 2006; Hume et al., 2006). O potássio sai do compartimento intracelular para

o extracelular, o que pode disfarçar a severidade da hipocalemia total, quando são medidas

as concentrações plasmáticas do potássio (Greco, 2004; Hume et al., 2006). A

administração de insulina e a correcção do equilíbrio ácido-base com fluidos ou bicarbonato,

ou ambos, leva novamente a uma mudança na localização do potássio: do compartimento

extracelular para o intracelular, causando uma hipocalemia severa (Nelson, 2005). Os

animais com poliúria estão predispostos para hipocalemia severa, enquanto os que se
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apresentam com oligúria ou anúria estão predispostos para hipercalemia grave (Nelson,

2005; Greco, 2004).

2. Sódio - De um modo geral, a cetoacidose diabética provoca uma diminuição do sódio

total do organismo (Silva, 2006). A hiperglucagonemia, o vómito e a diarreia também

contribuem para a perda total de sódio (Greco, 2004).

3. Fósforo inorgânico - Na DKA, a concentração sanguínea de fósforo encontra-se

normalmente dentro dos limites normais ou inicialmente elevada devido à desidratação ou a

doença renal (Silva, 2006). O fósforo inorgânico pode estar inicialmente diminuído devido à

diurese osmóstica (Greco, 2004; Nelson, 2005; Hume et al., 2006). Depois da administração

de insulina, o fósforo, tal como a glucose, volta para o compartimento intracelular (Hume et

al., 2006).

4. Magnésio - O magnésio não é normalmente avaliado por rotina, contudo, as suas

concentrações podem encontrar-se alteradas na DKA (Nelson, 2005; Hume et al., 2006;

Silva, 2006; Greco, 2004). A hipomagnesiemia pode ser causada pelo aumento da perda

renal ou por alterações na distribuição extra ou intracelular (Comazzi et al., 2004). A

hipomagnesiemia pode ainda provocar diminuição nas concentrações de outros electrólitos

como o potássio e o cálcio. A correcção dos valores de magnésio pode melhor o equilíbrio

electrolítico e o prognóstico do animal de animais com hipomagnesiemia severa (Greco,

2004). No entanto, encontra-se também descrita a presença de hipermagnesiemia em cães

com DKA (Fincham et al., 2004).

A acidose metabólica é uma das características mais comuns da DKA (Hume et al., 2006). À

medida que os corpos cetónicos se acumulam na circulação sanguínea e é esgotada a

capacidade de tamponamento, há um aumento dos iões de hidrogénio e uma diminuição

dos iões de bicarbonato. Enquanto a desidratação aumenta, o fluxo sanguíneo para os

órgãos periféricos diminui, resultando na produção de ácido láctico, que contribui ainda mais

para o desequilíbrio metabólico (Greco, 2004). A acidose manifesta-se sob a forma de

letargia, vómito, hiperventilação, redução da contractilidade do miocárdio, vasodilatação

periférica, estupor e coma (Greco, 2004).

As concentrações de ureia e creatinina podem estar dentro dos limites de referência ou

aumentadas secundariamente à desidratação ou a insuficiência renal (Comazzi et al., 2004).

Na abordagem inicial do animal com DKA, o hemograma pode não apresentar alterações,

no entanto, é comum encontrar leucocitose com neutrofilia com desvio à direita ou

leucograma de stress (Hume et al., 2006). A contagem de eritrócitos e o hematócrito podem

ainda estar aumentados devido a desidratação (Greco, 2004). Segundo Comazzi et al.

(2004), na presença de DKA pode verificar-se o aumento do volume corpuscular médio e a

diminuição da concentração média da hemoglobina corpuscular, devido a lesões oxidativas

causadas pela cetoacidose aos eritrócitos.
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10.5. Tratamento

O tratamento da DKA inclui fluidoterapia com NaCl a 0,9%, seguido de dextrose a 2,5% ou

5% enquanto os valores de glicemia baixam; insulina por via IM ou EV; administração de

electrólitos (potássio, fosfato ou magnésio) e correcção do estado de acidose metabólica. É

conveniente que tratamento do animal em DKA seja progressivo e lento, uma vez que

alterações rápidas no seu estado metabólico podem criar novos desequilíbrios (Nelson,

2005) (Greco, 2004). O tratamento encontra-se detalhado no Anexo 1.

10.5.1. Fluidoterapia

Quando a fluidoterapia é iniciada, deve administrar-se NaCl a 0,9% suplementado com

potássio. No entanto, os animais que se apresentam com hipernatremia devem ser

reidratados com lactato de Ringer para evitar a administração de mais sódio (Nelson, 2005).

Alguns autores preferem a colocação de um cateter venoso central ao invés de um cateter

periférico, uma vez que o primeiro permite monitorizar a pressão venosa central, o que

possibilita evitar a administração de fluidos em excesso (Greco, 2004).

Quanto mais depressa o animal com DKA iniciar a fluidoterapia, maiores serão as hipóteses

de sucesso do tratamento. A taxa de fluidoterapia varia com: o grau de desidratação, com as

necessidades de manutenção, as perdas contínuas como vómito e diarreia, e a presença de

outras patologias como insuficiência cardíaca congestiva ou doença renal. Os fluidos que

contêm dextrose podem ser necessários para manter a glicemia à medida que é

administrada a insulina para o tratamento da DKA (Greco, 2004).

10.5.2. Insulina

No cão, a terapêutica com a insulina deve iniciar-se tão precocemente quanto possível

utilizando a via EV ou IM com doses baixas. Na administração EV da insulina, a glicemia

diminui para valores inferiores a 270 mg/dL após aproximadamente dez horas. Uma vez que

este valor tenha sido atingido, o animal deve ser mantido com as administrações SC de

insulina regular (0,1 a 0,4 U/Kg cada 4 a 6 horas) até que comece a comer ou a cetose se

tenha resolvido ou ambas (Greco, 2004).

10.5.3. Electrólitos e equilíbrio ácido-base

O potássio deve ser corrigido assim que o tratamento com a insulina é iniciado, já que quer

esteja normal ou elevado, o animal continua com um défice no potássio total. A correcção da

acidose metabólica tende a conduzir o potássio para o compartimento intracelular em troca

de iões de hidrogénio. A insulina facilita esta troca e o efeito final é uma diminuição

dramática do potássio sérico que deve ser atenuada com a suplementação apropriada de

potássio na fluidoterapia. O fosfato sérico e tissular pode também estar diminuído durante a

crise de DKA e alguma da suplementação com potássio deve ser fosfato de potássio (um

terço), particularmente em cães pequenos que são mais susceptíveis à hemólise causada
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pela hipofosfatemia (Greco, 2004). A terapêutica com bicabornato pode ser necessária em

alguns animais cujo pH sanguíneo seja inferior a 7,1 ou o bicabornato sérico seja inferior

216 mg/dL (Greco, 2004).

10.5.4. Monitorização

A fluidoterapia é um dos pilares do tratamento do animal diabético, contudo a

sobrehidratação é uma preocupação especialmente em animais com doença cardíaca ou

renal. A quantificação objectiva do estado de hidratação inclui medições directas ou

indirectas da pressão sanguínea, bem como medição da pressão venosa central, débito

urinário, densidade urinária, peso corporal, osmolaridade sérica, hematócrito (PCV, packed

cell volume). No animal com hipofosfatemia é importante avaliar o PCV e o plasma para

pesquisar anemia hemolítica (Nelson, 2005). Com um cateter venoso central, a pressão

venosa central pode ser medida intermitentemente. A pressão sanguínea sistémica pode ser

medida com o método oscilométrico ou Doppler (Greco, 2004) .

A monitorização da derivação II do ECG pode ser útil não só se houver patologia cardíaca,

mas também para alertar o medico veterinário de que se podem estar a desenvolver

alterações electrolíticas graves. A hipocalemia pode provocar arritmias supraventriculares e

ventriculares e contracções atriais e ventriculares prematuras, bradicardia sinusal,

taquicardia atrial ou paroxismal, bloqueio atrioventricular, taquicardia ventricular e fibrilhação

ventricular (Greco, 2004).

A glicemia deve ser monitorizada cada 1 a 2 horas durante o início da terapia,

especialmente quando se administra insulina em infusão contínua ou IM a cada hora, já que

a hipoglicemia é uma complicação comum mas evitável. As concentrações dos electrólitos

podem variar rapidamente com o início do tratamento e por isso devem ser monitorizadas a

cada 4 horas. Nas primeiras 24 a 48 horas de tratamento, a glicemia não deve diminuir para

valores inferiores a 216 mg/dL, uma vez que valores mais baixos podem predispor para o

desenvolvimento de edema cerebral (Nelson, 2005; Greco, 2004).

A glicosúria e a cetonúria podem ser monitorizadas com a utilização de uma tira de urina,

uma vez por dia (Greco, 2004).

10.6. Prognóstico

O prognóstico para cães com DKA é moderado a bom desde que a patologia concomitante

seja resolvida (por exemplo, infecção do trato urinário, pneumonia). Se o animal apresentar

pancreatite o prognóstico depende da severidade da patologia pancreática. A presença

simultânea de DKA e hiperadrenocorticismo dita um prognóstico mais reservado (Greco,

2004; Hume et al., 2006; Silva, 2006).
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11. PROGNÓSTICO

A maior parte dos cães diabéticos vive menos de 5 anos após o diagnóstico, mas é de

salientar que a maior parte destes cães têm mais de 10 anos de idade no momento do

diagnóstico. A mortalidade de quase 50% dos cães diabéticos estudados por Pöppl &

González (2005) entre 4 e 9 meses após o diagnóstico indica ainda que os primeiros seis

meses são decisivos para o controlo da doença (Fleeman & Rand, 2005).

De um modo geral, a morte pouco depois do diagnóstico de diabetes mellitus deve-se

frequentemente a cetoacidose grave, a doença concomitante severa ou à pouca disposição

do dono em tratar o animal (Comazzi et al ., 2004). A morte que ocorre semanas a meses

após o início do tratamento deve-se, com frequência, a uma incapacidade de estabelecer o

controlo da glicemia, com persistência dos sinais clínicos, desenvolvimento de complicações

crónicas da diabetes ou problemas não relacionados. A incapacidade de controlar a glicemia

é devida a problemas com a terapêutica com insulina ou resistência a esta causada por

patologias concomitantes antagonistas da insulina. Estas podem não ser evidentes até

semanas ou meses após o diagnóstico de diabetes mellitus (Pöppl & González, 2005).

O prognóstico de cães com diagnóstico de diabetes mellitus depende assim do

compromisso do proprietário em tratar a doença, da facilidade de regulação da glicemia, da

presença de alterações concomitantes e da natureza destas (por exemplo, pancreatite,

hiperadrenocorticismo), assim como de evitar as complicações crónicas relacionadas com a

diabetes mellitus. Com cuidados apropriados por parte dos donos, avaliações regulares por

parte do veterinário e uma boa comunicação entre o cliente e o médico veterinário, muitos

animais diabéticos podem levar vidas relativamente normais durante vários anos (Fleeman

& Rand, 2005; Cook, 2007; Feeney, 2007).
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III. ESTUDO DOS CÃES DIABÉTICOS OBSERVADOS NO PERÍODO DE

ESTÁGIO CURRICULAR

Durante o período de tempo entre 17 de Setembro de 2007 e 29 de Fevereiro de 2008 foram

registados todos os animais diabéticos que se dirigiram à consulta no Hospital Escolar da

Faculdade de Medicina Veterinária. Dos cerca de 20 animais, cães e gatos, foram

seleccionados todos os cães, quer fosse a primeira consulta ou consulta de seguimento.

Destes últimos seleccionaram-se os casos mais interessantes, com maior quantidade e

qualidade de informação clínica registada.

Caso 1: COOKIE

O “Cookie” é um cão de 9 anos, de raça indeterminada, que pesa 11 Kg. Na primeira

consulta apresentava história de prostração há cerca de 3 meses, perda de apetite e de

peso desde há 3 semanas, e melena e vómito na última semana. No decorrer do exame

físico foi possível verificar uma desidratação de 6%, estando tudo o resto dentro da

normalidade. Foi feita uma radiografia abdominal que permitiu observar a presença de uma

grande quantidade de gás no cólon. As análises clínicas realizadas foram hemograma (sem

alterações) e as bioquímicas sanguíneas: albumina (normal), proteínas totais (5,1 g/dL em

5,3-7,6 g/dL), glucose (370 mg/dL), creatinina e ureia (normais), ALT (102 U/L em 10-94

U/L), FA (1250 U/L em 47-254 U/L) e potássio (2,57 mmol/L em 3,5-5,1 mmol/L). A presença

de corpos cetónicos (80 a 160 mg/dL) e glucose (1000 a 2000 mg/dL) na urina permitiram

diagnosticar cetacidose diabética. O “Cookie” foi internado e submetido ao protocolo de

administração intramuscular de insulina regular, enquanto medicado com metoclopramida,

ranitidina e metronidazol. Depois de decorridos dois dias, o “Cookie” teve alta, sendo

medicado com 0,9 U/Kg de insulina de acção intermédia SID após a refeição (e ainda

metronidazol e famotidina). Quando reavaliado, uma semana depois, já não apresentava

vómitos ou diarreia, o consumo de água tinha diminuído apesar de ainda se verificar poliúria.

Para a realização da curva (curva 1), o “Cookie” estava em jejum e a insulina ainda não

tinha sido administrada. A dose de insulina foi alterada para 0,65 U/Kg, duas vezes por dia.

Duas semanas mais tarde, o “Cookie”, a pesar 11,4 Kg, tinha diminuído o consumo de água

e comida. Compareceu à consulta em jejum e sem insulina (administrada às 10 horas),

apesar de ser habitualmente administrada às 7 horas da manhã, para a realização da curva

de glicemia (curva 2). A dose foi alterada para 0,7 U/Kg, mantendo as duas administrações

diárias.

Uma semana depois, com 11,6 Kg, consumo de água normal e apetite moderado, o

“Cookie” apresentou-se para a realização de outra curva de glicemia, cujo resultado levou à

alteração da dose de insulina para 0,65 U/Kg.
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Discussão

A apresentação clínica inicial deste animal é a apresentação típica do animal com DKA,

apesar de a melena não ser referida pelos autores (Greco, 2004; Nelson, 2006).

As análises clínicas realizadas permitem confirmar o episódio de DKA já que, após o

diagnóstico de diabetes mellitus, a presença de corpos cetónicos na urina associados a

sintomatologia sistémica são diagnósticos de DKA (Greco, 2004; Cook, 2007).

Tal como Cook (2007) preconiza, a terapêutica com insulina foi iniciada com apenas uma

administração diária, apesar de a dose utilizada ser maior do que a descrita por este autor

(0,5 U/Kg). No entanto, uma vez que, com a dose de insulina utilizada, a glicemia ainda se

encontrava em valores demasiado altos que diminuíam durante uma pequeno intervalo de

tempo, foi aumentada a frequência de administração com a consequente diminuição da

dose (Gulikers & Monroe, 2003a; Fleeman & Rand, 2005; Monroe et al., 2005; Cook, 2007).

A segunda curva realizada não pode ser considerada totalmente fidedigna, uma vez que foi

alterada a rotina do animal, ainda assim, foi possível constatar que todos os valores

medidos se encontravam acima do desejável, pelo que a dose de insulina foi aumentada

(Gulikers & Monroe, 2003a; Behrend, 2006).

Caso 2: BIBI

A “Bibi” é uma cadela de raça Pinscher com 10 anos, que pesa 4,2 Kg. Na primeira consulta,

há cerca de um ano, apresentava perda de peso, prostração, tosse, poliúria e polidipsia.

Foram realizadas análises sanguíneas (tabela 8) e uma radiografia torácica que revelou

consolidação do lobo cranioventral, com padrão alveolar.

Tabela 8 – Análises sanguíneas
Resultados Referência Resultados Referência

Hemograma Bioquímicas sanguíneas
Leucócitos 30,5x103/ L 6-17 FA 1140 U/L
Eritrócitos 4,74x103/ L 5,5-8,5 ALT 174 U/L 0-74
Plaquetas 113 x103/ L 200-500 Creatinina 0,96 mg/dL 0-1,8
Hemoglobina 11,2 g/dL 12-18 Glucose 416 mg/dL 74-126
Hematócrito 35,50% 37-55
VCM 74,6 fl 60-77 Urianálise
HCM 23,6 pg 19,5-24,5 pH 6
CHCM 31,6 g/dL 32-36 Densidade 1,04
Agregação plaquetária, anisocitose e policromasia ligeira,
sinais de toxicidade: basofilia e vacuolização do
citoplasma dos neutrófilos

Proteínas 30 mg/dL
Corpos cetónicos 15 mg/dL

Fórmula Leucocitária Glucose 1000 a 2000 mg/dL
Neutrófilos não
segmentados 2765/ L 0-300

Leucócitos 1 a 2 /campo 400x
Cilindros granulosos 1 a 2 /campo 400x

Neutrófilos
segmentados 29625/ L 3000-11500
Linfócitos 1185/ L 1000-4800
Monócitos 5135/ L 150-1350
Eosinófilos 790/ L 100-1250
Basófilos 0/ L raros
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Face à provável pneumonia e ao diagnóstico de diabetes mellitus, foi instituída terapêutica

com enrofloxacina per os na dose de 5 mg/Kg SID, e insulina de acção intermédia, na dose

de 0,5 U/Kg BID SC.

Passados 10 dias, foi avaliada a administração de insulina pelos donos (que não tiraram o ar

da seringa) e medida a fosfatase alcalina a 37ºC e a 65ºC de modo a poder descartar a

presença de hiperadrenocorticismo. Os valores da FA a 37º e a 65ºC foram,

respectivamente, 1140 e 1070 U/L. Ainda nesta altura, a “Bibi” fez uma curva de glicemia

que levou a que a dose de insulina fosse alterada para 0,95 U/Kg BID. Quatro dias depois, a

pesar 5,1 Kg, a curva de glicemia da “Bibi” foi a curva 3. Os dois primeiros valores da

manhã, registados como “high” na curva de glicemia são o valor apresentado pelo

glucómetro utilizado, uma vez que este apenas lê concentrações sanguíneas de glucose

inferiores a 600 mg/dL. A dose de insulina foi alterada para 1 U/Kg BID.

Passada uma semana, os donos da “Bibi” achavam que o animal bebia menos água. Não

apresentava vómito ou diarreia e a imagem radiográfica do tórax não apresentava sinais de

pneumonia, pelo que manteve a antibioterapia por mais duas semanas. A curva de glicemia

realizada é a curva 4. A dose de insulina foi alterada para 1,2 U/kg.

Decorridas três semanas, a curva de glicemia da “Bibi” é a representada na curva 5. A dose

de insulina foi alterada para 1,4 U/Kg BID.

Quinze dias depois, já com consumo de água normal, a “Bibi” voltou a manifestar tosse. A

imagem radiográfica do tórax revelou a presença de broncograma de ar, cranialmente à

silhueta cardíaca. A antibioterapia foi recomeçada com enrofloxacina per os na dose de 5

mg/Kg SID. Foi ainda avaliada a curva de gllicemia (curva 6), sendo mantida a dose de

insulina. Por volta das 18 horas, a “Bibi” foi submetida a uma ecografia abdominal, onde se

observaram alguns quistos ováricos.

Durante os dois meses seguintes, a “Bibi” fez curvas de glicemia de quinze em quinze dias

(curvas 7, 8, 9 e 10), aproximadamente, nunca se alterando a quantidade de insulina

administrada. No entanto, devido ao aumento de peso da cadela, a dose de insulina foi

gradualmente sendo reduzida. Assim, com a quantidade de insulina administrada constante,

cinco meses após o diagnóstico de diabetes mellitus, com o hemograma e as bioquímicas

sanguíneas sem alterações, a “Bibi” foi submetida a uma OVH. Nesta altura, a cadela já

tinha a acuidade visual muito reduzida devido ao desenvolvimento de cataratas. Após a

cirurgia, a curva de glicemia da “Bibi” (curva 11) levou à alteração da dose de insulina para

0,95 U/Kg de manhã e 0,8 U/Kg à noite.

Esta dose foi mantida durante um mês, altura em que a curva realizada (curva 12) levou ao

ajuste para 0,95 U/Kg BID.

Quase seis meses após o diagnóstico, na consulta de oftalmologia, foi feito o diagnóstico de

catarata diabética (total e madura) bilateral, sendo feita a prescrição do colírio flurbiprofeno

(uma gota em cada olho BID). Foi aconselhada cirurgia.
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Durante os três meses seguintes, a dose de insulina foi mantida através de várias

avaliações de curvas de glicemia, de modo a que a cirurgia correctora das cataratas se

realizou com sucesso, em Dezembro de 2007.

Durante o ano de 2008, mantendo mesma dose de insulina, verificou-se um episódio de

hipoglicemia (curva 13). A primeira medida tomada pelos donos foi a aplicação de mel nas

gengivas do animal, seguida de transporte imediato ao consultório veterinário, onde ficou

hospitalizado durante o resto do dia. Apesar do vómito ocasional, o animal comeu às 12, às

14 e às 20 horas, altura em que foi administrada a dose de insulina normalmente.

Neste momento, a “Bibi” faz a dose de insulina 0,95 U/Kg duas vezes por dia, mantém um

consumo de água normal e uma alimentação que consiste numa dieta com alto teor em

fibra, três vezes por dia.

Discussão

O diagnóstico de diabetes mellitus foi feito, na “Bibi”, simultaneamente com o de pneumonia,

um dos processos infecciosos mais frequentes em animais diabéticos (Greco, 2004; Hume

et al., 2006). Não é, no entanto, possível perceber qual das duas patologias se instalou

primeiro.

Tal como muitos dos autores aconselham, devem ser descartadas todas as patologias que

possam causar ou agravar resistência à insulina. Os valores de FA a 37º e a 65ºC foram

medidos numa tentativa de descartar a presença de hiperadrenocorticismo, contudo, estes

não permitiram confirmar o diagnóstico da síndrome de Cushing, devendo ter sido feitos

testes como estimulação com ACTH ou de supressão com doses baixas ou altas de

dexametasona para obter um diagnóstico definitivo (Fleeman & Rand, 2005; Hume et al.,

2006; Herrera et al., 2007).

Na curva de glicemia número 6, é possível verificar a flutuação do valor da glicemia num

momento que corresponde à realização da ecografia abdominal. O stress sofrido pelo

animal durante o procedimento, causado pela contenção e posicionamento específico

podem justificar o aumento da glicemia durante esse período (Behrend, 2006).

É muito provável que a OVH tenho influída na diminuição da dose de insulina administrada

diariamente. Uma vez que a progesterona oferece resistência periférica à insulina, após a

OVH, as concentrações de progesterona voltam às concentrações próprias de anestro e a

eficácia da insulina melhora no decurso de sete dias após a cirurgia (Hess & Ilan, 2003;

Petrie, 2004; Pöppl & González, 2005; Pöppl et al., 2006).

Tal como descrito por vários autores (Petrie, 2004; Fleeman & Rand, 2005; Pöppl &

González, 2005; Wilkie et al., 2006), também na “Bibi” o desenvolvimento de cataratas

diabéticas foi muito rápido (apenas seis meses até à cegueira total). O uso tópico do anti-

inflamatório não esteróide evitou a instalação de uveíte, sem o risco da sua absorção causar

resistência à insulina (Fleeman & Rand, 2005).
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O episódio de hipoglicemia pode ter estado associado a um período de inapetência maior

que o habitual ou a exercício físico vigoroso. Este episódio teve uma resolução atempada

por parte dos donos, que para além de controlarem a glicemia em casa, conheciam bem os

sinais de hipoglicemia (Nelson, 1996; Petrie, 2004; Fleeman & Rand, 2005).

Caso 3: KELLY

A “Kelly” é uma cadela de 12 anos, de raça cruzada de caniche, que pesa 7,9 Kg. Na

primeira consulta apresentava poliúria, polidipsia e inapetência. Não foram encontradas

alterações relevantes no exame físico. As análises complementares realizadas foram

hemograma (sem alterações), algumas bioquímicas sanguíneas (FA a 388 U/L em 47-254

U/L; glucose a 279 mg/dL em 70-143 mg/dL e ureia a 20,3 em 0,5-1,8 mg/dL) e urina tipo II

(5 mg/dL de corpos cetónicos e 1000 a 2000 mg/dL de glucose). Estabeleceu-se o

diagnóstico de diabetes mellitus e foi iniciada a terapêutica com insulina de acção intermédia

SC na dose de 0,5 U/Kg SID, após a refeição. Uma semana depois, a pesar 6,4 Kg e ainda

com polidipsia, a “Kelly” fez uma curva de glicemia (curva 14) e iniciou a administração de

insulina de acção intermédia na dose de 0,5 U/Kg BID.

Uma semana depois, a curva de glicemia da “Kelly”, cuja polidipsia e polifagia melhoraram,

tem o aspecto da curva 15, pelo que a dose de insulina foi ajustada para 0,5 U/Kg de manhã

e 0,7 U/Kg à noite.

Apesar de combinado voltar a avaliar o controlo da glicemia da “Kelly” dentro de 3 semanas,

os proprietários apenas voltam à consulta 5 meses depois. Segundo os proprietários, a

cadela apresentava inapetência há cerca de 15 dias e vómito quando estava muito tempo

sem comer. A “Kelly” apresentava-se em cetoacidose diabética, o que é confirmado pela

sintomatologia e pela glicemia em jejum (valor superior a 600 mg/dL) em conjunto com a

presença de corpos cetónicos (40 mg/dL) e glucose na urina (1000 a 2000 mg/dL).

O animal foi hospitalizado e submetido ao protocolo de administração intramuscular de

insulina regular. Quando a glicemia se encontrava estabilizada, foi instituída a dose de 0,85

U/Kg BID de insulina de acção intermédia SC (curva 16).

Cerca de duas semanas mais tarde, a “Kelly” continuava com poliúria e polidipsia e o dono

estava a administrar 0,75 U/Kg de manhã e 0,87 U/Kg à noite (curva 17). A dose de insulina

foi ajustada para 1 U/Kg BID.

Uma semana depois, com uma ligeira redução da polidipsia, a “Kelly” apresentava a vulva

edemaciada. A curva de glicemia registada foi a curva 18. A dose de insulina foi apenas

alterada para 1,04 U/kg, uma vez que se suspeitou de resistência periférica à insulina devido

ao cio. Os donos foram aconselhados a ponderar uma OVH assim que o controlo da

glicemia fosse adequado.

Decorridos sete dias, a curva da glicemia da “Kelly” continuava a sugerir resistência

periférica à insulina (curva 19), pelo que a dose foi mantida. Combinou-se voltar a avaliar a
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curva de glicemia e os valores das enzimas hepáticas dentro de uma semana. Nessa altura

o dono estava a administrar 1,04 U/Kg de manhã e 1,15 U/Kg à noite (curva 20). A dose de

insulina foi reduzida para 0,9 U/Kg BID. Os valores das enzimas hepáticas eram: ALT a 143

U/L (em 0-74 U/L), AST a 66,1 U/L (em 0-43 U/L), FA a 504 U/L (em 0-68 U/L) e FA a 65ºC

a 309 U/L. Uma vez que a suspeita de hiperadrenocorticismo se mantinha, realizou-se o

teste de estimulação com ACTH.

A curva de dia 17 de Julho de 2007 (curva 21), ainda sem o resultado do teste de

estimulação com ACTH levou a uma redução da dose de insulina para 0,87 U/Kg.

Cerca de quinze dias depois, de novo na consulta, o proprietário descreveu sinais de

hipoglicemia desde há quatro dias. Uma vez que o animal se recusou a comer em ambiente

hospitalar, não foi internado. A dose de insulina foi, no entanto, reduzida para 0,6 U/Kg,

sendo agendada uma curva de glicemia dentro de uma semana. Os resultados do teste de

estimulação com ACTH são conhecidos nessa altura (a concentração sérica de cortisol é

4,95 pg/dL antes e 9,96 pg/dL depois da administração de ACTH), descartando-se

definitivamente a possibilidade de hiperadrenocorticismo.

A “Kelly”, só voltou à consulta quase sete meses depois. Nessa altura, o proprietário

descreveu emagrecimento desde há dois meses, coincidente com o cio e confessou o

aumento da dose de insulina para 0,74 U/Kg de manhã e 0,86 U/Kg à noite. A curva de

glicemia da “Kelly” tinha o aspecto da curva 22, pelo que a dose de insulina foi ajustada para

0,8 U/Kg BID. Cerca de três semanas mais tarde, o proprietário revelou interesse em

submeter a “Kelly” a OVH. A curva de glicemia realizada nessa altura mostrou-se

inconclusiva, levando ao ajuste da dose para 0,5 U/Kg. É aconselhado o internamento do

animal na véspera da cirurgia (marcada para dia 1 de Abril de 2008) para monitorização da

curva de glicemia.

Discussão

Logo na primeira consulta, a “Kelly” tinha corpos cetónicos na urina. Só por si, a presença

de corpos cetónicos não é suficiente para diagnosticar DKA, apenas quando associada a

sinais clínicos sistémicos, pelo que neste caso, a terapêutica iniciada foi a de diabetes

mellitus não complicada, com a dose recomendada por Cook (2007). Uma vez que uma

administração diária revelou insuficiente duração da acção da insulina (na curva 14),

aumentou-se a frequência para duas administrações diárias (Gulikers & Monroe, 2003a;

Monroe et al., 2005; Cook, 2007). A avaliação da curva 15 levou ao aumento da dose de

insulina da administração da noite. A duração da acção da insulina, neste caso cerca de

sete horas, deveria implicar a substituição da insulina por outra de acção mais prolongada

em vez do aumento da dose nocturna (Gulikers & Monroe, 2003a). A falta de estabilidade da

dose de insulina administrada à “Kelly” resulta, em parte, do facto de os donos não

permitirem a realização das curvas de glicemia necessárias e da sua facilidade em alterar as
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doses prescritas. Há ainda que ter em conta que as curvas de glicemia realizadas em

ambiente hospitalar podem não representar a variação da glicemia no quotidiano normal do

animal, existe um confinamento à jaula e manipulação e contenção por pessoas estranhas

(Gulikers & Monroe, 2003a; Cook, 2007). Ainda no caso da “Kelly”, não foram pesquisados

outros motivos de resistência à insul ina para além do hiperadrenocorticismo ou da influência

das fases éstricas, que pudessem justificar as constantes alterações das doses (Fleeman &

Rand, 2005; Cook, 2007).

Caso 4: TIKO

O “Tiko” é um cão de 10 anos, de raça indeterminada, que pesa 6,9 Kg.

O “Tiko” apresentou-se à primeira consulta com poliúria, polidipsia e perda de peso. Já tinha

sido avaliado por outro colega que suspeitou de diabetes mellitus, de onde trazia as

bioquímicas sanguíneas ureia (58 mg/dL em 15-40 mg/dL), creatinina (0,8 mg/dL), ALT (88

U/L em 0-90 U/L), AST (69 U/L em 0-40 U/L) e glucose (678 mg/dL em <120 mg/dL). Todos

os parâmetros avaliados no exame físico se encontravam normais à excepção de

prostração, fraqueza dos membros posteriores e relutância à palpação abdominal. Foram

ainda realizadas análises sanguíneas que revelaram uma glicemia superior a 600 mg/dL,

concentração sérica de potássio a 5,3 mmol/L (3,5-5,1) e urina tipo II que permitiu verificar a

presença de corpos cetónicos (5 mg/dL) e glucose na urina (1000 a 2000). O “Tiko” foi

hospitalizado e submetido ao tratamento da cetoacidose diabética com o protocolo de

administração intramuscular de insulina regular. Quando a glicemia foi regularizada, no dia

seguinte, iniciou-se a terapêutica com insulina de acção intermédia SC inicialmente na dose

de 0,46 U/Kg (curva 23). O “Tiko” teve alta ainda nesse dia, passando a fazer insulina na

dose de 0,58 U/Kg BID.

Ainda não tinha decorrido uma semana, quando o “Tiko” se apresentou na consulta com

valores de glicemia superiores a 500 mg/dL (curva 24). Entre as 16 e as 18 horas, o “Tiko”

foi submetido novamente ao protocolo de administração intramuscular de insulina regular e

às 19 horas teve alta. Após a refeição da noite voltou ao protocolo de insulina de acção

intermédia SC na dose de 0,87 U/Kg BID.

Uma semana depois, ainda com alguma polidipsia, a curva de glicemia do “Tiko” é a curva

25. A dose foi aumentada para 1,16 U/Kg BID. Decorrida outra semana, a curva de glicemia

do “Tiko”, que pesava 6,7 Kg e ainda mantinha polidipsia, é a representada na curva 26,

pelo que a dose de insulina foi mantida.

Sugeriu-se que a glicemia fosse avaliada sete dias depois, no entanto, a proprietária decidiu

não deixar o animal uma vez que este se encontrava num grande estado de ansiedade. A

glicemia em jejum era 378 mg/dL. Assim, quinze dias após a última curva, segundo a

proprietária, o “Tiko” encontrava-se com poliúria e polidipsia menos marcadas. Durante a

realização da curva de glicemia (curva 27), o animal esteve muito agitado. A análise feita à
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urina demonstrou a presença de glicosúria (1000 a 2000 mg/dL). A dose de insulina foi

alterada para 1,35 U/Kg de manhã e 1,18 U/Kg à noite.

Cerca de uma semana mais tarde, o “Tiko” tinha uma ingestão de água e comida normal,

apesar de ter vomitado na noite da véspera. Comeu e fez a insulina às 7 horas e 45 minutos

e a glicemia às 11 horas era 227 mg/dL; a proprietária não quis deixar o animal internado

para fazer a curva de glicemia completa. Nesta altura foram feitas algumas bioquímicas

sanguíneas (ALT, creatinina, ureia, sódio, potássio e cloro), das quais apenas a ALT se

encontrava alterada (132 U/L em 10-94 U/L) e uma urina tipo II. A urina, de cor rosada, com

aspecto turvo e depósito abundante, continha 300 mg/dL de proteínas, 200 eritrócitos por L

e 500 mg/dL de glucose. No sedimento foi possível observar mais de 3000 eritrócitos e 40 a

50 leucócitos por campo de 400x. Estabeleceu-se assim o diagnóstico de infecção do tracto

urinário, sendo instituído tratamento com amoxiclina e ácido clavulânico (per os , na dose de

18,7 mg/Kg BID durante 15 dias).

O controlo da glicemia do “Tiko” foi avaliado cerca de três semanas mais tarde (curva 28),

altura em que o animal já se encontrava cego (devido a cataratas). A dose de insulina

administrada pela dona era 1,2 U/Kg BID. Com base na curva de glicemia, a dose de

insulina foi ajustada para 1 U/Kg BID. Um mês depois, realizou-se uma ecografia abdominal

ao “Tiko” onde eram visíveis zonas hipoecogénicas hepáticas compatíveis com lipoma ou

outra neoplasia e uma massa esplénica. A proprietária recusou-se a deixar o animal

internado para realizar outra curva de glicemia ou a fazer seja o que for.

Discussão

O quadro clínico apresentado inicialmente pelo “Tiko” corresponde ao quadro típico de DKA,

como já foi referido, no entanto, a relutância à palpação abdominal e a fraqueza dos

membros posteriores sugerem a possibilidade da presença de complicações (ou causas, no

caso da pancreatite) como pancreatite ou neuropatia periférica (Fleeman & Rand, 2005;

Davison et al., 2005; Catchpole et al., 2005; Gale, 2005; Fleeman & Rand, 2005; Cook,

2007; Holland, 2007). Estes sinais não foram investigados, no caso particular do “Tiko”.

Durante a realização da curva 24, o “Tiko” foi submetido ao tratamento de DKA sem

existirem provas registadas de DKA (sintomatologia explícita ou urina tipo II), podem, no

entanto, ter-se verificado sinais não descritos na ficha clínica do animal.

As curvas de glicemia representadas nas curvas 26 e 27 são de uma interpretação

complicada, já que existem flutuações de glicemia não facilmente explicáveis. Pode,

contudo, invocar-se a natureza buliçosa que é característica de uma unidade de

internamento, capaz de provocar situações de stress responsáveis por estas flutuações da

glicemia (Gulikers & Monroe, 2003a; Cook, 2007).

A ITU, muito frequente em animais diabéticos, foi detectada na urianálise tipo II; segundo os

registos, os proprietários não reconheceram os sinais clínicos associados a esta infecção
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(Fleeman & Rand, 2005). Assim, salienta-se a importância da realização de exames

complementares com alguma regularidade.

No caso do “Tiko” decorreram cerca de três meses desde o diagnóstico de diabetes mellitus

até ao desenvolvimento de cegueira completa provocada por cataratas diabéticas, o que

comprova o desenvolvimento rápido da cegueira em animais diabéticos (Petrie, 2004;

Fleeman & Rand, 2005; Pöppl & González, 2005; Wilkie et al., 2006).
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V. ANEXOS

ANEXO 1 - Tratamento da Cetoacidose Diabética em Cães (adaptado de Greco [2004]).

Passo 1: FLUIDOTERAPIA

Colocação de cateter, se possível, cateter venoso central.

Taxa de fluidoterapia:
1. Desidratação estimada (%) x peso (Kg) x 1000 mL = nº. de mL para reidratação
2. Manutenção diária: 2,5 mL/Kg/h x 24 horas
3. Perdas estimadas (diarreia, vómito)
Desidratação + manutenção + perdas = nº. de mL / 24h = taxa de fluidoterapia por hora

Composição da fluidoterapia:
Glicemia
(mg/dL) Fluidoterapia Taxa Via Monitorizar Frequência

> 250 0,9% NaCl até 90 mL/Kg/h EV PCV, sólidos totais,
Na, K, osmolaridade cada 4h

200-250 0,45% NaCl até 90 mL/Kg/h EV PCV, sólidos totais,
Na, K, osmolaridade cada 4h

150-200 0,45% NaCl +
2,5% dextrose até 90 mL/Kg/h EV PVC, débito urinário cada 2h

100-150 0,45% NaCl +
2,5% dextrose até 90 mL/Kg/h EV PVC, débito urinário cada 2h

< 100 0,45% NaCl +
2,5% dextrose até 90 mL/Kg/h EV PVC, débito urinário cada 2h

Passo 2: INSULINA

Protocolo endovenoso (apenas insulina regular), em 250 mL de NaCl a 0,9%, desprezar os
primeiros 50 mL a passar pelo sistema de soro

Glicemia
(mg/dL) Taxa Via Dose Monitorizar Frequência

> 250 10 mL/h EV 2,2 U/Kg glicemia cada 1 a 2h
200-250 7 mL/h EV 2,2 U/Kg glicemia cada 1 a 2h
150-200 5 mL/h EV 2,2 U/Kg glicemia cada 4h
100-150 5 mL/h EV 2,2 U/Kg glicemia cada 4h

< 100 parar EV e iniciar SC 0,1 a 0,4 U/Kg glicemia cada 4h

Protocolo intramuscular (apenas insulina regular)
Glicemia
(mg/dL) Taxa Via Dose Monitorizar Frequência

> 250 dose inicial IM 0,2 U/Kg glicemia cada 1h
> 250 cada 1h IM 0,1 U/Kg glicemia cada 1h
< 250 cada 4 a 6h IM 0,1 U/Kg glicemia cada 4 a 6h
< 250 SC 0,1 a 0,4 U/Kg glicemia cada 6 a 8h
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Passo 3: ELECTRÓLITOS

Concentração do electrólito
(mmol/L)

Quantidade adicionada a 1L
de fluido Taxa máxima (mL/Kg/h)

Potássio
3,6-5,0 20 26
3,1-3,5 30 16
2,6-3,0 40 12
2,1-2,5 60 9
< 2,0 80 7
Fósforo

0,32-0,65 0,01 mmol fosfato/Kg/h Monitorizar o fosfato
inorgânico sérico cada 6h

< 0,32 0,03 mmol fosfato/Kg/h Monitorizar o fosfato
inorgânico sérico cada 6h

Magnésio

< 0,6

0,36-0,5 mmol/Kg/dia a uma
taxa de infusão constante
soba forma de cloreto ou
sulfato

Usar dextrose a 5%; o
magnésio é incompatível com
soluções com cálcio e
bicarbonato de sódio

Passo 4: EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE

pH Concentração de Bicarbonato Dose e taxa de administração
< 7,1 < 12 (mmol/L) mL EV = 0,1 x peso (Kg) x (24 - [HCO3

-]) cada 2h
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ANEXO 2 - Curvas de glicemia dos casos clínicos

Curva 1 - Dia 24 de Fevereiro de 2008

COOKIE: 0,9 U/Kg às 9h
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Curva 2 - Dia 6 de Março de 2008

COOKIE: 0,65 U/Kg às 7h e às 19h
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Curva 3 - Dia 28 de Março de 2007

BIBI: 0,95 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 4 - Dia 4 de Abril de 2007

BIBI: 1 U/Kg às 11h e às 23h
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Curva 5 - Dia 18 de Abril de 2007

BIBI: 1,2 U/Kg às 9h30 e 21h30
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Curva 6 - Dia 2 de Maio de 2007

BIBI: 1,4 U/Kg às 10h e 22h
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Curva 7 - Dia 16 de Maio de 2007

BIBI: 1,2 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 8 - Dia 30 de Maio de 2007

BIBI: 1,2 U/Kg às 10h e às 22h
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Curva 9 - Dia 27 de Junho de 2007

BIBI: 1 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 10 - Dia 25 de Julho de 2007

BIBI: 1 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 11 - Dia 14 de Agosto de 2007

BIBI: 1 U/kg às 9h e às 21h
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Curva 12 - Dia 19 de Setembro de 2007

BIBI: 0,95 U/Kg às 9h e 0,8 U/Kg às 21h
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Curva 13 - Dia 13 de Fevereiro de 2008

BIBI: 0,95 U/Kg às 8h e às 20h
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Curva 14 - Dia 4 de Dezembro de 2006

KELLY: 0,5 U/Kg às 8h
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Curva 15 - Dia 12 de Dezembro de 2006

KELLY: 0,5 U/Kg às 8h e às 20h
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Curva 16 - Dia 30 de Maio de 2007

KELLY: 0,85 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 17 - Dia 12 de Junho de 2007

KELLY: 0,75 U/Kg às 9h e 0,87 U/Kg às 21h
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Curva 18 - Dia 19 de Junho de 2007

KELLY: 1 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 19 - Dia 26 de Junho de 2007

KELLY: 1,04 U/kg às 10h e às 22h
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Curva 20 - Dia 4 de Julho de 2007

KELLY: 1,04 U/Kg às 9h e 1,15 U/Kg às 21h
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Curva 21 - Dia 17 de Julho de 2007

KELLY: 0,9 U/Kg às 8h e às 21h
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Curva 22 - Dia 20 de Fevereiro de 2008

KELLY: 0,74 U/Kg às 9h e 0,86 U/Kg às 21h
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Curva 23 - Dia 24 de Janeiro de 2008

TIKO: 0,46 U/Kg às 10h
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Curva 24 - Dia 30 de Janeiro de 2008

TIKO: 0,58 U/Kg às 10h e às 22h
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Curva 25 - Dia 6 de Fevereiro de 2008

TIKO: 0,87 U/Kg às 7h30 e às 19h30
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Curva 26 - Dia 13 de Fevereiro de 2008

TIKO: 1,16 U/Kg às 9h e às 21h
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Curva 27 - Dia 27 de Fevereiro de 2008

TIKO: 1,16 U/Kg às 7h30 e às 19h30
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Curva 28 - Dia 31 de Março de 2008

TIKO: 1,2 U/Kg às 7h30 e às 19h30
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