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Introdução

 O Diabetes mellitus (DM) é considerado a 
endocrinopatia mais frequente da espécie canina, 
sendo que um em cada 100 cães aos 12 anos de 
idade provavelmente irá desenvolver este distúrbio 
endócrino (NELSON, R.W., 2010).
 O Diabetes mellitus em cães e gatos 
PODE�SER�CLASSIÞCADO�¸�SEMELHAN¿A�DA�DOEN¿A�EM�
seres humanos, como tipo 1 ou tipo 2, de acordo 
COM� OS� MECANISMOS� PATOÞSIOLËGICOS� ENVOLVIDOS��
.O� ENTANTO� A� CLASSIÞCA¿»O� EM�$IABETES�MELLITUS�
insulino-dependente ou não insulino-dependente 
é mais utilizada e apropriada para essas espécies.  
O DM tipo 1 é caracterizado por uma combinação 
de susceptibilidade genética e destruição 
imunológica das células beta com progressiva 
DEÞCIÂNCIA�ABSOLUTA�DE�INSULINA��*¹�O�$-�TIPO���Á�
caracterizado por resistência insulínica e disfunção 
DAS� CÁLULAS� BETA� ASSOCIADO� ¸� DEÞCIÂNCIA� RELATIVA�
de insulina, sendo a obesidade um dos principais 
fatores predisponentes. Todos os pacientes com 
DM tipo 1 necessitam de insulina exógena para 
obter o controle glicêmico, enquanto que muitos 
pacientes com DM tipo 2 podem ser tratados com 
dieta, redução de peso e hipoglicemiantes orais 
(FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W., 2004).
 Praticamente todos os cães apresentam 
a forma clínica insulino-dependente no ato do 
diagnóstico, caracterizada por hipoinsulinemia 
permanente e necessidade de insulina exógena 
para manter o controle glicêmico (NELSON, R.W., 
2010).
 A etiologia do Diabetes mellitus em cães 
não está bem caracterizada, mas certamente é 
multifatorial (Quadro 1). A predisposição genética, 
a destruição imunomediada das células beta, a 
exposição a fatores ambientais tais como doenças e 
drogas que causam antagonismo à ação da insulina, 
a resistência insulínica associada à obesidade e 
pancreatite crônica são considerados importantes 
fatores de risco para o estabelecimento desta 
doença (NELSON, R.W., 2009). 

Quadro 1: Fatores predisponentes envolvidos 
na etiopatogênese do Diabetes mellitus em cães 
(FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W., 2004):

Genética

Insulinite imunomediada

Pancreatite

Obesidade
Doenças hormonais concomitantes:
Hiperadrenocorticismo;
Excesso de hormônio de crescimento (GH) 
associado ao diestro;
Hipotireoidismo;

Fármacos que causam antagonismo à insulina:

Glicocorticóides;
Progestágenos;
Hormônio de crescimento;

Infecção

Doenças concomitantes:
)NSUÞCIÂNCIA�RENAL�
)NSUÞCIÂNCIA�CARDÅACA�

Hiperlipidemia

O reconhecimento do Diabetes mellitus tipo 2, 
não insulino-dependente ou Diabetes transitório 
é incomum em cães, e quando presente está 
associado a doenças ou fármacos que causam 
resistência insulínica (FLEEMAN, L.M.; RAND, J.S., 
2001).
� Ø� DEÞCIÂNCIA� DE� INSULINA� Á� RESPONS¹VEL�
pelas manifestações clínicas do Diabetes e causa: 
diminuição da utilização de glicose, aminoácidos 
e ácidos graxos pelos tecidos; aumento da 
gliconeogênese e glicogenólise hepática com 
consequente elevação das concentrações 
sanguíneas de glicose, causando hiperglicemia. 
Conforme aumenta a concentração de glicose 
no sangue (acima de 180 a 220 mg/dl em cães), 
a capacidade das células tubulares renais de 
REABSORVEREM�A�GLICOSE�PELO�ÞLTRADO�GLOMERULAR�Á�
excedida, ocorrendo glicosúria, diurese osmótica e 
polidipsia compensatória. O prejuízo da utilização 
de glicose pelo centro da saciedade leva à polifagia. 
A perda de calorias sob a forma de glicosúria e o 
catabolismo protéico causado pela falta de insulina, 
que é um hormônio anabólico levam à perda de 
PESO�E�ATROÞA�MUSCULAR�RESPECTIVAMENTE�	'2%#/�
D.S.; 2001; FELDMAN, 2004). 
 A maioria dos cães diabéticos tem entre 4 
e 14 anos de idade, com pico de prevalência entre 
7 e 10 anos. Pode ocorrer Diabetes juvenil em um 
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cão com menos de 1 ano de idade, mas é incomum. 
As fêmeas são acometidas duas vezes mais que 
os machos e as raças mais predispostas incluem: 
Schnauzer miniatura e standard, Poodle, Bichon 
frisé, Fox terrier, Terrier australiano, Teckel, Beagle, 
Pinscher miniatura, Golden retriever, Samoieda, 
Keeshond, Maltês, Lhasa apso e Yorkshire terrier 
(GRECO, D.S., 2001; NELSON, R.W., 2010; 
FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W., 2004). 
 A história clínica de praticamente todos 
os cães diabéticos sem cetoacidose inclui os sinais 
clássicos da doença, como poliúria, polidipsia, 
polifagia e perda de peso. Alguns proprietários 
podem ainda  relatar cegueira repentina devido 
à catarata diabética. O diagnóstico inclui a 
constatação desses sintomas clínicos associado à 
hiperglicemia de jejum persistente (> 180 mg/dL) 
e glicosúria. O achado de hiperglicemia discreta 
(120-180 mg/dL) não é acompanhado de sintomas 
clínicos e pode ocorrer secundariamente a outras 
doenças que causam resistência insulínica, como o 
hiperadrenocorticismo, o diestro ou terapia com 
glicocorticoides, fase inicial do Diabetes mellitus, 
dietas ricas em carboidratos simples ou raramente 
cães muito estressados e nervosos (NELSON, R.W., 
2010).
 Recomenda-se uma avaliação laboratorial 
COMPLETA� 	PERÞL� BIOQUÅMICO� HEMOGRAMA� EXAME�
de urina) dos animais com diagnóstico de Diabetes 
PARA� SE� IDENTIÞCAR� DOEN¿AS� QUE� POSSAM� ESTAR�
colaborando para o estado diabético (como por 
exemplo o hiperadrenocorticismo), alterações 
secundárias ao Diabetes (cistite bacteriana) e 
CONDI¿ÍES�QUE�EXIJAM�MODIÞCA¿ÍES�NO�TRATAMENTO�
(pancreatite, hiperlipidemia grave) (NELSON RW, 
2009).
 O objetivo principal da terapia é controlar 
os sintomas clínicos secundários à hiperglicemia e 
glicosúria e evitar o surgimento de complicações 
associadas à hiperglicemia crônica. Dessa forma, 
os animais devem ser submetidos imediatamente 
¸�INSULINOTERAPIA�E�A�UMA�DIETA�ESPECÅÞCA��DOEN¿AS�
concomitantes devem ser controladas; drogas 
que antagonizam a ação da insulina devem ser 
suspensas e as fêmeas inteiras devem ser castradas. 
A elevação da progesterona durante o diestro 
causa intolerância à glicose e também estimula 
a secreção de hormônio de crescimento pela 
glândula mamária de cadelas, que é um potente 
indutor de resistência insulínica (FLEEMAN, L.; 
RAND, J., 2006). 
 A insulinoterapia é iniciada com uma 
insulina de ação intermediária, isto é, insulina NPH 
recombinante humana (ex: Humulin, Eli Lilly, 100 U/
mL; Novolin, Novo Nordisk, 100 U/mL) ou Lenta 
de origem suína (produto veterinário, Caninsulin, 

Intervet, 40 U/mL) na dose inicial de 0,25 a 0,5 U/
kg a cada 12 horas por via subcutânea (FLEEMAN, 
L.M.; RAND, J.S., 2001). Os proprietários devem ser 
orientados quanto ao manejo correto da insulina, 
incluindo as formas de armazenamento e validade 
(refrigeração na geladeira durante 30 dias), locais 
de aplicação, retirada de bolhas, homogenização 
do frasco de insulina e, principalmente, quanto ao 
uso de seringas de insulina de 30 unidades ou 0,3 
mL para cães de pequeno e médio porte e de 100 
unidades ou 1 mL para cães de grande porte.
 O objetivo da terapia insulínica é obter 
níveis glicêmicos ao longo do dia entre 100 e 250 
mg/dL e durante o pico de ação máxima da insulina, 
que corresponde à menor concentração de glicose 
do dia (nadir de glicose), a glicemia deve estar entre 
100 e 200 mg/dL. O pico da insulina pode variar 
entre os animais, mas em média ocorre 6 horas após 
a sua aplicação (entre 4 e 8 horas), sendo a duração 
do seu efeito em torno de 12 horas (variação 10-
14 horas). Os cães diabéticos requerem alguns 
dias para se adaptarem à ação da insulina exógena 
e os ajustes iniciais da dose de insulina devem 
acontecer, preferencialmente, após 4 a 7 dias da 
instituição da terapia. É importante reconhecer 
e evitar a hipoglicemia (glicemia < 80 mg/dL), a 
qual clinicamente pode se manifestar através de 
prostração, letargia, sonolência, incoordenação 
motora e convulsão. Os futuros ajustes na dose de 
insulina devem ser feitos com base nas glicemias 
de pico (aproximadamente 6 horas após aplicação 
da insulina) e de jejum (imediatamente antes da 
aplicação da insulina matinal), preferencialmente. 
Toda vez que a glicemia estiver inferior a 80 mg/dL 
ou superior a 250 mg/dL, a dose da insulina deverá 
ser reduzida ou elevada, respectivamente. Erros de 
manejo e alimentação adequada sempre devem ser 
VERIÞCADOS� ANTES� QUE� MODIÞCA¿ÍES� NO� PROTOCOLO�
sejam instituídas (FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W., 
2004).
 A monitorização do Diabetes a longo 
prazo pode ser realizada através da avaliação da 
concentração de frutosamina sérica (CHANDALIA, 
H.B. & KRISHNASWAMY, P.R., 2002). A frutosamina 
é uma proteína glicada que resulta da ligação não 
enzimática e irreversível das proteínas séricas com 
a glicose, de forma não dependente de insulina. 
A frutosamina é um marcador da glicemia durante 
a vida útil das proteínas circulantes, ou seja, 
aproximadamente 1 a 3 semanas, dependendo 
da proteína (NELSON, R.W., 2009). Quanto maior 
a concentração média de glicose das últimas 
três semanas, maior será a concentração de 
frutosamina. Esse marcador não é afetado por 
elevações agudas da glicose sanguínea, mas pode 
ser afetado por hipoalbuminemia e hiperlipidemia 
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(FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W., 2004). Os valores 
de referência e o controle glicêmico de cães 
diabéticos de acordo com as concentrações de 
frutosamina estão descritos no quadro 2.

Quadro 2: Avaliação do controle glicêmico de 
acordo com as concentrações de frutosamina.

Valor de referência   225 – 365 μmol/L

Controle excelente   350 – 400μmol/L

Controle bom    400 – 450μmol/L

Controle razoável   450 – 500μmol/L

Controle ruim    > 500μmol/L

Hipoglicemia prolongada   < 300μmol/L

Referência: FELDMAN & NELSON, 2004

 Quando se observa perda do controle 
glicêmico, a resposta da frutosamina (com elevação 
de valores), ocorre praticamente concomitante à 
hiperglicemia, retornando entretanto aos valores 
de referência três semanas após a resposta ao 
tratamento (DAVISON L.J., 2012).
 A alimentação do animal diabético e 
a atividade física são importantes aliados do 
controle glicêmico. O animal deve ser alimentado 
simultaneamente às duas aplicações de insulina, 
ou seja, a cada 12 horas (DAVISON L.J., 2012). 
Recomenda-se, ainda, para a maioria dos animais 
uma refeição “extra” 4 a 5 horas após a aplicação 
DA� INSULINA�DA�MANH»�A�ÞM�DE�REDUZIR�O� RISCO�DE�
hipoglicemia no pico da insulina (6 horas após a 
aplicação). 
� Ø� DIETA� TERAPÂUTICA� ESPECÅÞCA� PARA�
o Diabetes mellitus canino é de fundamental 
importância e tem como objetivo auxiliar na 
correção ou prevenção da obesidade, oferecer 
densidade calórica similar em todas as refeições 
e minimizar a hiperglicemia pós-prandial através 
DO� AUMENTO�DO� TEOR� DE� ÞBRAS� NA� ALIMENTA¿»O��Ø�
obesidade causa resistência insulínica, promovendo 
variações na resposta insulínica em cães diabéticos 
e obesos. A perda de peso efetiva requer restrição 
calórica, através de uma dieta pobre em gorduras 
E� RICA� EM�ÞBRAS� E� AUMENTO�DO�GASTO� ENERGÁTICO�
através de atividade física (NELSON R.W., 2010).
$IETAS� � COM� QUANTIDADE�MODERADA� DE� ÞBRAS� S»O�
BENÁÞCAS�PARA�MELHORAR�O�CONTROLE�DA�GLICEMIA�EM�
cães diabéticos (GRAHAM P.A. et al., 2002). Dietas 
COMERCIAIS� CONTENDO� EM� TORNO� DE� ���� DE� ÞBRAS�
INSOLÒVEIS�OU����DE�UMA�MISTURA�DE�ÞBRAS�INSOLÒVEIS�
e solúveis são consideradas efetivas no auxílio ao 
controle glicêmico de cães diabéticos (FLEEMAN 
L.; RAND J., 2006; NELSON R.W., 2010). 
 A maioria dos cães diabéticos podem ter 
uma vida relativamente normal. O prognóstico 

para cães com Diabetes mellitus não complicada 
é bom, e depende muito do comprometimento do 
proprietário para tratar seu animal, da presença 
de doenças concomitantes e da facilidade da 
regulação da glicemia (NELSON & COUTO, 2004). 

Objetivos

 O presente trabalho teve como objetivos:
p�ØVALIAR�A�DOSE�DI¹RIA�DE�INSULINA�.0(�NECESS¹RIA�
para a obtenção do controle glicêmico de cães 
diabéticos;
p�ØVALIAR�A�MELHORA�DOS�PARºMETROS� LABORATORIAIS�
como glicemia, frutosamina, colesterol, 
triglicérides, ALT e FA, antes e dois meses após a 
instituição da insulinoterapia e dieta terapêutica.
p� ØVALIAR� A� EÞC¹CIA� TERAPÂUTICA� DA� INSULINA� .0(�
humana associada à dieta Equilíbrio Veterinary 
/�$�	4OTAL�ØLIMENTOS
�FORMULADA�ESPECIÞCAMENTE�
para cães diabéticos.

Material e Métodos

 Foram atendidos dez cães diabéticos no 
Hospital Veterinário da Universidade de Santo 
Amaro, no período de abril a setembro de 2012, 
sendo 9 fêmeas e 1 macho, com idade média de 
8,6 ± 2,4 anos. Foram incluídos neste estudo tanto 
ANIMAIS� RECÁM�DIAGNOSTICADOS� 	N� �� ����
� COMO�
C»ES�DIABÁTICOS�J¹�EM�TRATAMENTO�	N�������
�
 O diagnóstico de Diabetes mellitus foi 
embasado na constatação de hiperglicemia de 
jejum (> 180 mg/dL) e glicosúria ao exame de 
urina tipo 1. O tratamento do Diabetes consistiu 
na prescrição de insulina de ação intermediária 
NPH Humulin® ou Novolin®, nas doses de 0,3UI/
kg a cada 12 horas para os cães acima de 20kg e 
0,5UI/kg a cada 12 horas para os cães com peso 
inferior a 20 kg, além da dieta terapêutica para 
cães diabéticos Equilíbrio Veterinary O&D da 
Total Alimentos. Os horários das alimentações 
foram previamente estabelecidos de acordo com o 
esquema a seguir: 
p�ØLIMENTA¿»O�JUNTAMENTE�COM�A�PRIMEIRA�APLICA¿»O�
de insulina (Ex.: 8h)
p�ØLIMENTA¿»O���HORAS�APËS�A�APLICA¿»O�DA�INSULINA�
(Ex.: 12h)
p�ØLIMENTA¿»O�JUNTAMENTE�COM�A�SEGUNDA�APLICA¿»O�
de insulina (Ex.: 20h)
 A quantidade diária de alimento oferecida 
aos animais levou em consideração o escore de 
condição corporal no sistema de cinco pontos 
(BURKHOLDER W. J. & TOLL P. W., 2000), sendo 
calculada de acordo com as fórmulas descritas nos 
Quadro 4 e 5.
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Quadro 4: Fórmulas utilizadas para o cálculo da 
quantidade de ração diária a ser ingerida por 
animais obesos e diabéticos (Escore 4 ou 5):

Fêmeas inteiras Fêmeas castradas

80 kcal x P 0,75 65 kcal x P 0,75

Machos inteiros Machos castrados

85 kcal x P 0,75 75 kcal x P 0,75

Diez, M. & Nguyen P., 2006.

Quadro 5: Cálculo da quantidade de ração 
fornecida aos animais diabéticos com peso ideal 
ou abaixo do peso:

ECC (1-5)      1-2 (abaixo do peso)      3 (peso ideal)

Kcal/dia        120 x P 0,75     95 x P 0,75

Diez, M. & Nguyen P., 2006.

 Os exames laboratoriais, tais como, 
glicemia, frutosamina, triglicérides, colesterol, ALT 
e FA, foram realizados previamente ao início da 
insulinoterapia e dieta terapêutica (T0), e repetidos 
2 meses (T2) após o início do tratamento.Os exames 
laboratoriais foram realizados no Laboratório 
Veterinário de Análises Clínicas da Faculdade de 
Medicina Veterinária da UNISA, São Paulo. 
 A glicose1 sanguínea foi mensurada 
através de método colorimétrico (cinético de 2 
pontos), a frutosamina2 pelo método cinético de 
TEMPO�ÞXO�O�COLESTEROL3 e os triglicérides4 foram 
determinados pelo método bioquímico Ponto 
Final, a ALT5 e FA6 pelo método cinético.
 Os animais foram avaliados a cada 7 ou 
15 dias durante um período de dois meses e em 
todos os retornos os animais foram pesados, sua 
glicemia  mensurada (glicemia pico e/ou jejum) 
e os sintomas monitorados (poliúria, polidpsia, 
polifagia e perda ou ganho de peso).  O alimento 
foi pesado devidamente no ato da consulta para 
que o proprietário soubesse exatamente a quantia 
que seu animal deveria comer por dia.
 Os proprietários participantes do projeto 
receberam um folheto explicativo com orientações 
do manejo do animal diabético e todos assinaram 
termo de consentimento.

Resultados e Discussões

 Dez cães diabéticos foram incluídos neste 
estudo, sendo nove fêmeas e um macho, com 

idade média e desvio-padrão de 8,6 ± 2,4 anos 
e peso médio de 15,1 ± 9,72kg. A distribuição 
racial desses animais compreendeu a raça Beagle 
	����DOS�CASOS�N�������
�'ALGO�	����DOS�CASOS�
N�����
�0OODLE�	����DOS�CASOS�N�����
�'OLDEN�
2ETRIEVER� 	���� DOS� CASOS� N�����
� ,ABRADOR�
2ETRIEVER� 	���� DOS� CASOS� N�����
� 0OINTER� 	����
DOS� CASOS� N�����
� E� ���� DE� C»ES� SEM� RA¿A�
DEÞNIDA� 	N�����
�� $ESTES� ANIMAIS� ���� 	N�����
�
ERAM� CASTRADOS�� Ø� REPRESENTA¿»O� GR¹ÞCA� DESSAS�
características epidemiológicas encontra-se nas 
Figuras 1 e 2.

Figura 1. Frequência do gênero (machos e fêmeas) dos dez 
animais diabéticos atendidos no Hospital Veterinário da UNISA 
no período de Abril de 2012 a Setembro de 2012 (São Paulo, SP).

Figura 2. Distribuição racial dos dez animais diabéticos atendidos 
no Hospital Veterinário da UNISA no período de Abril de 2012 a 
Setembro de 2012 ( São Paulo, SP).

 Dentre os dez cães diabéticos estudados, 
TRÂS� 	���
� J¹� APRESENTAVAM� DIAGNËSTICO� PRÁVIO�
de Diabetes e por este motivo já estavam sendo 
TRATADOS� COM� INSULINA� ENQUANTO� SETE� C»ES� 	���
�
eram diabéticos recém-diagnosticados. Dos três 
animais em tratamento com Diabetes, um se 
alimentava de dieta terapêutica, um com alimento 
LIGHT�E�UM�COM�ALIMENTO�PARA�ÞLHOTES��/� � TEMPO�
médio em que esses animais estavam sendo 

1Glicose PAP Liquiform: Cinético de Tempo Fixo / GOD – Trinder,Labtest, Ref84;
2Frutosamina Método colorimétrico, Labtest, Ref 97;
3Colesterol Liquiform: Colorimétrica Enzimática - Trinder / Reação de Ponto Final, 
Labtest, Ref76;
4Triglicérides Liquiform: Colorimétrica Enzimática-Trinder;
5ALTLiquiform: Cinético UV - IFCC, Labtest, Ref108;
6Fosfatase Alcalina Liquiform: Cinético, Reação de Ponto Final, Labtest, Ref87;

Sexo

Fêmeas

SRD

Beagle

Galgo

Golden

Pointer

Poodle

Labrador

Machos

90%
(9)

10%
(1)

10%10%
10%

10%

10%

10%

40%
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tratados foi de 18,6 ± 15,1 meses, variando de 8 
meses a 3  anos.
 A dose média e desvio padrão de insulina 
por aplicação ao término dos dois meses de 
protocolo terapêutico foram de 0,46± 0,18UI/kg/
BID (Tabela 1). 

Tabela 1 – Dose de insulina NPH utilizada por 
aplicação 60 dias (T2) após o início da terapia em 10 
cães diabéticos atendidos no Hospital Veterinário 
da UNISA, no período de abril de 2012 a setembro 
de 2012 (São Paulo, SP).

Animal      Peso     Dose Insulina (T2)        Média em
                 (kg)   Manhã       Noite         UI/kg
   (UI/kg)      (UI/kg)

1    27,8    0,6        0,4           0,5

2    7,6    0,3        0,6           0,45

3    6    0,5        0,5           0,5

4   28,5    0,3        0,3           0,3

5    7,4         1,0       1,0           1,0

6   12,3    0,4       0,4           0,4

7   7,25    0,4       0,4           0,4

8    8,6    0,6       0,6           0,6

9    23,6    0,5       0,5           0,5

10    26,5    0,46       0,46           0,46

Média   15,56             0,46

DP    9,72             0,18

$0���$ESVIO�0ADR»O

 Os exames laboratoriais, tais como 
glicemia, frutosamina, colesterol, triglicérides, ALT 
e FA, foram realizados previamente à instituição da 
dieta terapêutica Equilíbrio O&D e insulinoterapia 
(T0) e após dois meses (T2) de tratamento em todos 
os animais. Os valores médios desses parâmetros 
laboratoriais em T0 e T2 estão descritos na Tabela 
2 e Figuras 3 a 8.
 
Tabela 2 – Resultados laboratoriais dos 10 cães 
diabéticos – antes (T0) e 2 meses após (T2) a 
instituição da dieta Equilíbrio O&D e insulinoterapia 
– atendidos no Hospital Veterinário UNISA, no 
período de abril de 2012 a setembro de 2012.

Animal   Glicemia Frutosamina Colesterol Triglicérides ALT  FA

                (mg/dL)

 T0 T2 T0 T2 T0 T2 T0 T2 T0 T2 T0 T2

Média 420,1 210,8 470,6 341,5 324,7 240,2 148,4 58,3 184,3 127,2 503,7 253,2

DP 210,4 127,4 105,5 61,5 124,8 75,2 180,4 14,2 126,4 98,3 351 138

VR    60-120     225-365*    116-270      50-150        7-92       10-160

,EGENDA��Ø,4���ØLANINA�ØMINOTRANSFERASE�&Ø���&OSFATASE�ØLCALINA�$0���DESVIO�PADR»O�62���VALOR�DE�REFERÂNCIA�
*Considera-se o valor de 350 a 450 um controle glicêmico de bom á excelente em cães diabéticos em tratamento.

Glicemia (mg/dL)

Figura 3 - Comparação dos valores da glicemia de jejum (em T0 e 
T2) dos dez animais diabéticos atendidos no Hospital Veterinário 
UNISA no período de abril a setembro de 2012 (São Paulo).

Frutosamina (μmol/L)

Figura 4 - Comparação dos valores de frutosamina (em T0 e T2) 
dos dez animais atendidos no Hospital Veterinário UNISA no 
período de abril a setembro de 2012 (São Paulo).

Triglicérides (mg/dL)

Figura 5 - Comparação dos valores séricos de triglicérides (em T0 
e T2) dos dez animais atendidos no Hospital Veterinário UNISA no 
período de abril a setembro de 2012 (São Paulo).

T0

T0

T0

T2

T2

T2

800

600

400

200

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600
500
400
300
200
100

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

800

600

400

200

0

7



8

O B E S I T Y   &
D I A B E T I C

Colesterol (mg/dL)

Figura 6 - Comparação dos valores séricos de colesterol (em T0 e 
T2) dos dez animais atendidos no Hospital Veterinário UNISA no 
período de abril a setembro de 2012 (São Paulo).

ALT - Alanino Aminotransferase (U/L)

Figura 7 - Comparação dos valores de ALT (alanina 
aminotransferase) em T0 e T2 dos dez animais atendidos no 
Hospital Veterinário UNISA no período de abril a setembro de 
2012 (São Paulo).

FA- Fosfatase Alcalina (U/L)

Figura 8 -  Comparação dos valores séricos de FA (fosfatase 
alcalina) em T0 e T2 dos dez animais atendidos no Hospital 
Veterinário UNISA no período de abril a setembro de 2012 (São 
Paulo).

 Previamente à instituição da dieta 
HIPOCALËRICA� CONSTATOU�SE� HIPERGLICEMIA� EM� ����
(9/10) dos casos com média e desvio padrão 
de 420,11 ± 210,47 mg/dL. O único animal 
normoglicêmico já estava sendo tratado com 
insulina há um ano.
 A hipertrigliceridemia de jejum foi 
OBSERVADA� EM� ���� DOS� CASOS� 	N�����
� COM�

média e desvio padrão de  148,45 ± 180,38 mg/
D,�� A� HIPERCOLESTEROLEMIA� FOI� OBSERVADA� EM� ����
	N�����
�COM�MÁDIA�E�DESVIO�PADR»O�DE���������
������MG�D,��O�AUMENTO�DE�Ø,4�EM�����	N������
�
com média e desvio padrão de 184,33 ± 126,40 
5)�,�E�O�AUMENTO�DE�&Ø�EM������	N��������
�COM�
média e desvio padrão de 503,74 ± 351 UI/L.
 Posteriormente à instituição do nosso 
protocolo terapêutico, os mesmos exames foram 
REPETIDOS�� $OS� DEZ� ANIMAIS� OITO� 	���
� ATINGIRAM�
um nível glicêmico satisfatório (glicemia de jejum 
�� ���� MG�D,
� MAS� ����� APRESENTARAM� VALORES�
de frutosamina sérica inferiores a 450 μmol/L, 
indicando um controle glicêmico de bom a 
excelente. A persistência de hiperglicemia em 
dois animais pode ser atribuída à subdose de 
insulina, curta duração do efeito da insulina, má 
administração de insulina pelo proprietário ou 
possível endocrinopatia associada (NELSON R.W.,  
2009). 
 As concentrações séricas de triglicérides 
se normalizaram em todos os animais em T2, com 
média e desvio padrão de 58,34 ± 14,21 mg/dL; já a 
HIPERCOLESTEROLEMIA�PERSISTIU�EM�TRÂS�ANIMAIS�	���
�
com média e desvio padrão de 240,26 ± 75,22 mg/
dL. A hiperlipidemia geralmente está presente em 
����DOS�ANIMAIS�DIABÁTICOS�¸�SEMELHAN¿A�DO�QUE�
FOI� OBSERVADO� EM� NOSSO� TRABALHO� COM� ���� DOS�
ANIMAIS� APRESENTANDO� HIPERCOLESTEROLEMIA� E� ����
hipertrigliceridemia (THOMASON et  al., 2007). A 
elevação de triglicérides e colesterol séricos ocorre 
devido ao aumento da lipólise e maior oferta de 
ácidos graxos livres ao fígado para síntese de 
lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), 
além da redução da degradação hepática de 
colesterol (NELSON R.W., 2009).
 As anormalidades clínico – patológicas 
associadas ao fígado, comuns em cães diabéticos, 
são em geral causadas pela lipidose hepática 
e menos comumente pela obstrução biliar 
consequente a distúrbios do metabolismo lipídico, 
sendo o aumento de ALT e FA e a hiperlipidemia 
os achados mais frequentes (NELSON R.W., 
2009). Apesar das concentrações séricas de 
ALT e FA persistirem acima da normalidade em 
alguns animais, os valores médios dessas enzimas 
hepáticas em T2 foram bem inferiores a T0, sendo 
a média e desvio padrão de ALT de 127,21 ± 
98,33 mg/dL, e de FA 253,18 ± 138,18 mg/dL.  
A normalização desses exames parece requerer 
um tempo maior de tratamento e devem ser 
monitoradas novamente em 30 ou 60 dias.
 A dose média de insulina NPH necessária 
para a obtenção do controle glicêmico nos dez cães 
diabéticos foi de 0,46 ± 0,18 UI/kg  a cada 12 horas, 
dose esta indicada pela literatura (FELDMAN E.C.; 
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NELSON, R.W., 2004). Cães com mais de 20 kg, 
geralmente, requerem doses inferiores de insulina, 
enquanto cães de pequeno porte exigem doses 
maiores, como observado em nossos resultados, 
nos gerais um cão de 6 kg foi tratado com a maior 
dose de insulina (1 UI/kg/BID)  e um outro de 29 kg 
foi tratado com a menor dose (0,3 UI/kg/BID).
 Pode-se dizer que a terapia com insulina 
NPH e dieta terapêutica empregada nos 10 cães 
diabéticos do presente estudo, pela curta duração 
do projeto, mostrou-se efetiva com melhora dos 
sintomas clínicos, incluindo ganho de peso, e dos 
exames laboratoriais de forma satisfatória (Figuras 
9 e 10).
 A dieta terapêutica utilizada neste trabalho 
CARACTERIZA�SE�POR�SER�RICA�EM�ÞBRAS�	����MATÁRIA�
SECA
� E� PROTEÅNAS� 	����MATÁRIA� SECA
� RESTRITA� EM�
GORDURAS� 	���
� CONTER� CARBOIDRATOS� COMPLEXOS�
além de L-carnitina e picolinato de cromo, 
características essas consideradas ideais para um 
animal diabético (CENTER, A.S., 2001). Tem como 
objetivo minimizar a hiperglicemia pós-prandial e 
manter o peso do animal ideal, oferecendo todos 
os nutrientes necessários. A dieta deve ser rica em 
ÞBRAS� TANTO� SOLÒVEIS� COMO� INSOLÒVEIS�� ØS� ÞBRAS�
solúveis atuam no trato gastrointestinal, sendo 
fermentadas no colón, aumentam a saciedade, 
promovem redução da hiperglicemia pós-prandial 
e colaboram na redução dos níveis de triglicérides 
e colesterol, tornando-se fundamentais para a 
dieta de cães diabéticos e obesos. A maioria das 
dietas regulares de cães adultos apresentam entre 
��� E� ��� DE� ÞBRAS� DIETÁTICAS� NA� MATÁRIA� SECA�
enquanto as dietas terapêuticas para Diabetes e/
OU�/BESIDADE�TÂM�EM�TORNO�DE���A�����PODENDO�
CHEGAR�A�����	"/2'%3�&�-������
�
 Já a L-carnitina aumenta a conversão de 
energia a partir da oxidação de ácidos graxos e 
protege os músculos do catabolismo durante o 
emagrecimento causado pela doença. (CENTER, 
2001). Num estudo realizado por  SECOMBE, D.W. 
et al., 1987, após quatro semanas de fornecimento 
de L-carnitina a coelhos , os quais se alimentavam 
de dieta altamente rica em gordura, houve redução 
DA� ESTEATOSE� HEP¹TICA� E� DIMINUI¿»O� � SIGNIÞCATIVA�
dos valores de  triglicérides, colesterol e proteína 
total do plasma. O cromo, por sua vez, é um mineral 
essencial na dieta e está envolvido no metabolismo 
de carboidratos e lipídios. Estes são necessários 
para a absorção celular de glicose. Suplementação 
de cromo pode melhorar a sensibilidade à insulina 
e tem sido utilizada como tratamento adjuvante da 
Diabetes mellitus nos seres humanos (SCHACHTER, 
S., 2001). Os níveis de cromo na dieta humana nos 
países industrializados são considerados  sub-

ótimos. Tais informações não estão disponíveis 
para os cães e mais estudos são necessários para 
tentar estabelecer o mínimo de consumo de 
cromo na dieta recomendada para cães saudáveis 
(ANDERSON, R.A., 1998).

Figura 9: Animal diabético, fêmea, SRD, extremamente magro, 
com escore de condição corpórea (ECC) de 1 (1-5) antes da 
terapia (A e B) e com ECC de 2,5 (C) 30 dias após tratamento. 

Figura 10: Animal diabético, macho, SRD, com escore de condição 
corpórea (ECC) de 2,5 (1-5) antes da terapia (A e B) e com ECC de 
3,5 (C e D) 60 dias após tratamento. 

Conclusões

Podemos concluir que:
p� Ø� INSULINOTERAPIA� ASSOCIADA� ¸� DIETA� TERAPÂUTICA�
%QUILÅBRIO�6ETERINARY�/�$�MOSTROU�SE� EÞCAZ� COM�
obtenção de glicemia de jejum dentro dos valores 
CONSIDERADOS�IDEAIS�	����A�����MG�D,
�EM�����DOS�
casos e valores de frutosamina sérica indicando 
CONTROLE�DE�BOM�A�EXCELENTE�EM������DOS�CASOS�
p�ØS� ALTERA¿ÍES� LABORATORIAIS� TAIS� COMO� AUMENTO�
da alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, 
triglicérides e colesterol, foram achados frequentes 
em nossa casuística e apresentaram valores médios 
SIGNIÞCANTEMENTE�MENORES�APËS�OS�DOIS�MESES�DE�
terapia.
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