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Resumo: Diabetes mellitus é uma desordem metabólica frequente em gatos, 

sendo a obesidade um dos principais fatores de risco  Apesar da elevada 

incidência desta doença na população felina, a taxa de mortalidade diminuiu 

consideravelmente nas últimas décadas, graças ao emprego de terapias mais 

eficazes  As recomendações gerais para a nutrição dos gatos diabéticos sofreram 

modificações importantes nos últimos anos, estando o foco atual direcionado para 

as dietas ricas em proteínas e pobres em carboidratos, isto é, teor de proteína > 

50% e teor de carboidrato < 15% com base na matéria seca  Este novo regime 

alimentar aliado a uma adequada insulinoterapia melhora, acentuadamente, o 

controle glicêmico bem como a perda de peso, resultando na remissão do 

Diabetes mellitus tipo 2 na maioria dos gatos acometidos  Portanto, esta revisão 

tem como objetivo discutir o manejo nutricional do gato diabético, abordando 

suas necessidades calóricas diárias e as recomendações atuais de macronutrientes 

na dieta, isto é, teor de proteínas, gorduras, carboidratos e fibras, apontando os 

benefícios da nutrição no controle glicêmico

Palavras-chave: Gatos; Diabetes mellitus; manejo nutricional; dieta

Abstract: Dibetes mellitus is a common metabolic disorder in cats, being obesity 

a major risk factor. Despite the high incidence of this disease in the feline 

population, the mortality rate has decreased considerably in recent decades, due 

to most effective therapies. The general recommendations for the nutrition of 

diabetic cats suffered major changes in recent years, with the current focus being 

directed to diets rich in protein and low in carbohydrates (i.e. protein content > 

50% and carbohydrate content <15%, based in dry matter basis). This new diet 

combined with an adequate insulin therapy markedly improves the glycemic 

control and weight loss, resulting in remission of diabetes mellitus type 2 in most 

affected cats. Therefore, this review aims to discuss the nutritional management 

of the diabetic cat, addressing his daily caloric needs and the current 

recommendations of macronutrients in the diet, that are protein, fats, 

carbohydrates and fiber, pointing out the benefits of nutrition on blood glucose 

control.

Key words: Cats, Diabetes mellitus; nutritional therapy; diet.

1. Introdução

Diabetes mellitus (DM) é uma endocrinopatia bastante frequente na espécie 

felina  Trata-se de um distúrbio pancreático relacionado à deficiência absoluta ou 

relativa de insulina  Nas últimas três décadas, tem-se observado um aumento 

crescente na prevalência do DM em gatos domésticos, estimada em 1 caso para 
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cada 200 animais, podendo haver uma variação de 1 para 100 a 1 para 500 

dependendo da população estudada (BENNETT et al, 2006; LUTZ, 2008)  

Acredita-se que a maior incidência desta doença na espécie felina se deva à maior 

ocorrência dos fatores considerados de risco, como obesidade, inatividade física 

e animais mais idosos (REUSCH, 2010)  Por outro lado, a taxa de mortalidade 

caiu consideravelmente de 40% para menos de 10%, indicando que o diagnóstico 

precoce e o tratamento estão sendo mais efetivos (LUTZ, 2008)

Tradicionalmente, a classificação do Diabetes mellitus em gatos acompanha o 

modelo utilizado em medicina humana  O Diabetes mellitus primário pode ser 

classificado em Diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) e Diabetes mellitus tipo 2 (DM 

2)  Os termos Diabetes mellitus “insulinodependente” e “não 

insulinodependente”, embora frequentemente utilizados, são meramente 

descritivos e definem apenas a necessidade de um indivíduo diabético ser tratado 

ou não com insulina exógena para obtenção do controle glicêmico, não 

refletindo, portanto, o mecanismo patofisiológico envolvido (REUSCH, 2010)

Ao contrário dos cães diabéticos, o Diabetes mellitus tipo 1, caracterizado pela 

presença de autoanticorpos contra as células beta e contra a insulina, parece ser 

bastante raro em gatos  O Diabetes mellitus tipo 2 é a forma predominante na 

espécie felina, compreendendo mais de 80% dos casos  Os casos remanescentes 

ocorrem, secundariamente, à pancreatite crônica e a outras afecções associadas a 

estados de resistência insulínica, tais como: obesidade, acromegalia, 

hiperadrenocorticismo, uso crônico de glicocorticóides e progestágenos 

(NELSON, 2004; KIRK, 2006; LUTZ, 2008)

Quanto à sua patofisiologia, as maiores características do DM 2 felino são a 

resistência insulínica periférica, diminuição na quantidade de insulina secretada 

pelas células â pancreáticas e deposição de polipeptídio amilóide das ilhotas 

pancreáticas (IAPP) devido à precipitação de amilina (FRANK et al, 2001; 

MAZZAFERRO, 2003)  Ainda debate-se sobre qual alteração - resistência 

insulínica periférica ou secreção insuficiente de insulina – seja a responsável pelo 

início da cascata de eventos que conduz ao estabelecimento do DM 2 (NELSON, 

2004)  Diante da resistência insulínica periférica, mesmo que uma secreção 

exacerbada de insulina compense temporariamente a resistência tissular, a 

hiperglicemia irá se estabelecer, pois essa hiperinsulinemia compensatória é 

temporária e o estresse constante gera exaustão das células â pancreáticas  

Ademais, a hiperglicemia crônica causa degeneração hidrópica das células â. Tal 

fenômeno é conhecido como “glicotoxicidade”  Além disso, sendo a amilina um 

hormônio coproduzido e cossecretado com a insulina, a estimulação crônica das 

células â favorece a amiloidose pancreática  Mesmo que o distúrbio inicial deva-

se a alguma disfunção das células â, as fases iniciais do DM felino estão 

associadas a uma relativa hiperinsulinemia e hiperamilinemia  Portanto, esse 

processo torna-se um ciclo vicioso (KIRK, 2006; LUTZ 2008)  A lipotoxicidade 

representa outra causa potencial para a disfunção das células â, uma vez que 

elevadas concentrações de ácidos graxos saturados e triglicerídeos reduzem a 

secreção de insulina e causam apoptose celular (REUSCH, 2010)  

Em vigência da deficiência relativa de insulina, a glicose proveniente da dieta ou 

da gliconeogênese hepática acumula-se na circulação provocando hiperglicemia  

À medida que a concentração da glicose sanguínea aumenta, a capacidade das 

células tubulares renais reabsorverem a glicose a partir do ultrfiltrado glomerular 

é excedida, resultando em glicosúria  Nos gatos, o limiar de excreção renal varia 

entre 200 a 280 mg/dl  A glicosúria gera uma diurese osmótica, causando 

poliúria  Polidipsia compensatória previne a desidratação  Nos diabéticos, a 

deficiência de insulina - relativa ou absoluta - impede a entrada da glicose no 

centro de saciedade, localizada na região ventromedial do hipotálamo, 

promovendo, assim, polifagia a despeito da hiperglicemia presente nesses 

indivíduos (NELSON, 2010)

Felinos machos, castrados e com mais de sete anos de idade são os mais 

acometidos  Poucos estudos têm investigado a predisposição racial desta 

endocrinopatia, entretanto um estudo australiano apontou a raça Burmês como 

sendo quatro vezes mais predisposta ao Diabetes felino (RAND et al, 1997)  

Indubitavelmente, um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de 
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Diabetes tipo 2 é a obesidade, uma vez que gatos obesos são 3,9 vezes mais 

predispostos em comparação aos gatos no peso ideal (REUSCH, 2010)

Os quatro sinais clínicos clássicos do Diabetes mellitus são poliúria, polidipsia, 

polifagia e perda de peso  Apesar da perda de peso, a mioria dos gatos mostra-se 

acima do peso no ato do diagnóstico  Devido à desidratação, alguns gatos podem 

estar letárgicos e outros podem apresentar fraqueza em membros pélvicos e andar 

plantígrado, decorrentes de neuropatia periférica diabética  A gravidade desses 

sinais está diretamente relacionada às concentrações sanguíneas de glicose  O 

diagnóstico baseia-se na sintomatologia clínica, na comprovação da 

hiperglicemia de jejum e glicosúria  O tratamento compreende administração de 

insulina exógena, dieta, exercícios, fármacos hipoglicemiantes orais, além do 

controle de doenças concorrentes inflamatórias, infecciosas, neoplásicas ou 

hormonais, potencialmente, causadoras de resistência insulínica (NELSON, 

2004; REUSCH, 2010)

Os objetivos do manejo nutricional de gatos diabéticos são: (1) controlar o 

excesso de peso, oferecendo nutrientes adequados para a manutenção do peso 

corpóreo ideal; (2) garantir um bom controle glicêmico, reduzindo a 

hiperglicemia posprandial; (3) estimular a secreção endógena da insulina; (4) 

prevenir ou controlar complicações médicas associadas ao Diabetes mellitus, tais 

como hipoglicemia, pancreatite, cetoacidose diabética, neuropatia e doença renal 

crônica  Para se obter uma ótima condição corpórea, uma dieta comercial bem 

balanceada deve ser oferecida em quantidade suficiente para suprir as 

necessidades calóricas diárias do animal  Para um bom controle glicêmico, é 

necessário que a dieta seja consumida de forma consistente, onde o pico da 

assimilação do nutriente esteja coordenado com o da atividade insulínica 

exógena, levando-se em consideração a composição dos nutrientes da dieta 

(IHLE, 1995; KIRK, 2006; LUTZ, 2008)  Todos esses fatores influenciam 

diretamente as necessidades diárias de insulina e devem ser seguidos 

rigorasamente

As recomendações gerais de nutrição dos gatos diabéticos sofreram modificações 

importantes nos últimos anos, estando o foco atual direcionado para as dietas ricas

em proteínas e pobres em carboidratos, isto é, teor de proteína ≥ 45% e teor de 

carboidrato ≤ 20% com base na matéria seca (MS)  Este novo regime alimentar 

aliado a uma adequada insulinoterapia melhora, acentuadamente, o controle 

glicêmico bem como a perda de peso, resultando na remissão do DM 2 na maioria 

dos gatos acometidos (LUTZ, 2008)  

Gatos são considerados carnívoros verdadeiros e adaptaram-se a uma dieta a base 

de carne, ou seja, extremamente rica em proteínas e pobre em carboidratos  Tais 

adaptações resultaram na utilização de aminoácidos como substrato principal para 

a produção de glicose hepática (gliconeogênese), sendo o carboidrato uma fonte 

secundária (KIRK, 2006, REUSCH, 2010)  Por muitos anos, dietas ricas em 

carboidratos complexos e fibras têm sido recomendadas para pacientes diabéticos 

humanos  Essas recomendações foram extrapoladas para a medicina veterinária, 

incluindo a alimentação felina (FRANK et al, 2001)  Entretanto, a dieta natural de 

felinos selvagens contém menos de 10% de carboidratos em matéria seca 

(REUSCH, 2010)  Especula-se que dietas ricas em carboidratos, que tipicamente 

compreendem a 30 a 40% da densidade calórica da maoria das rações, possam 

contribuir para o ganho de peso em gatos (MICHEL et al, 2005; HOENING et al, 

2006)  Como a obesidade representa um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de DM 2 tanto em humanos quanto em gatos, pois promove 

resistência insulínica, o aumento na prevalência do DM em gatos pode estar 

diretamente relacionado a esse fator, bem como aos maus hábitos alimentares dos 

animais domésticos (KLEY et al , 2009; BISSOTT et al , 2010)  Dessa forma, esta 

revisão tem como objetivo discutir o manejo nutricional do gato diabético, 

abordando suas necessidades calóricas diárias e as recomendações atuais de 

macronutrientes na dieta, isto é, teor de proteínas, gorduras, carboidratos e fibras, 

apontando os benefícios da nutrição no controle glicêmico  

2. Desenvolvimento

2.1. Ingestão Calórica 

A obesidade está diretamente associada à resistência insulínica, predispondo o 

desenvolvimento de Diabetes mellitus tipo 2  Dessa forma, sua prevenção ou 

tratamento é de fundamental importância no programa alimentar de felinos 

diabéticos (SCARLETT et al, 1998)  A obesidade é, geralmente, resultado da 

ingestão calórica excessiva e/ou redução do gasto energético  Os gatos 

domésticos costumam ser alimentados ad libitum com ração altamente palatável, 

predominatemente na sua forma seca, que geralmente são ricas em gordura (> 

40% das calorias totais)  Isso associado ao fato de que a maior parte dos gatos 

domiciliados é castrada e tem um estilo de vida sedentário, eleva 

substancialmente o risco de obesidade, comprovado em diversos estudos 

(SCARLETT et al, 1998)  Imediatamente após a castração, deve ser proposta 

uma restrição calórica na dieta desses animais com teor moderado de gordura 

(25% das calorias)  Dietas ricas em proteínas (45% proteínas da matéria seca) 

também podem ser utilizadas, uma vez que previnem a perda de massa magra  No 

entanto, também deve-se impor uma restrição na quantidade diária de ração a ser 

ingerida, pois,  em curto prazo, dietas ricas em proteínas não promovem perda de 

peso significativa se o animal continuar se alimentando ad libitum 

(MAZZAFERRO et al, 2003)

A ingestão calórica diária deve ser estabelecida com o objetivo de alcançar ou 

manter o peso ideal para a espécie, que varia entre 3,5 a 5 kg em gatos saudáveis 

(IHLE, 1995; NELSON, 2004)  As necessidades calóricas são as mesmas tanto 

para gatos saudáveis quanto para gatos diabéticos bem controlados  Se a 

condição corpórea do animal está adequada (escore 3 de acordo com o sistema de 

cinco pontos de escore corporal), deve ser oferecida uma dieta correspondente ao 

requerimento energético de manutenção (REM), isto é,  60 a 70 kcal/kg/dia 

(IHLE, 1995)  Todavia, gatos castrados possuem REM inferior, a qual varia entre 

45 a 60 kcal/kg/dia (REUSCH, 2010)  Caso o animal esteja acima do peso, deve 

ser oferecido apenas 70% a 75% do REM, ou seja, uma restrição calórica de 25 a 

30%  É importante ressaltar que a perda de peso deve ser gradual e pode levar 

meses até que se obtenha o peso desejado (IHLE, 1995)  Como regra geral, gatos 

acima do peso devem emagrecer a uma taxa de 1 a 2% por semana (REUSCH, 

2010)

Segundo ELLIOTT (2003), para que os gatos obtenham uma perda de peso 

corrspondente a 15% em 18 semanas, a ingestão calórica deve ser de 30 x (peso 

atual em kg) kcal por dia  Em outro estudo realizado por LINDER & FREEMAN 

(2010), a ingestão calórica média recomendada para perda peso em gatos 

saudáveis é de 1,0 x Requerimento Energético de Repouso (RER), que é dado 

pela fórmula: RER = 70 x Peso atual (kg) 0,75  Caso o paciente esteja abaixo do 

peso, a dieta deve ser equivalente ao REM, considerando-se o peso ideal, e os 

alimentos oferecidos devem ter elevada densidade calórica (4,0 a 4,5 kcal/g de 

matéria seca) (KIRK, 2006)  Uma vez alcançado o peso desejado, a alimentação 

calórica de alta densidade pode ser interrompida e a alimentação de manutenção 

iniciada  Também, deve-se lembrar que o requerimento de insulina pode diminuir 

com a perda de peso ou pode aumentar com o ganho de peso, portanto é 

necessário realizar um controle glicêmico sistemático e eficiente a fim de ajustar 

a dose a ser administrada (IHLE, 1995)

2.2. Proteínas

A introdução de dietas ricas em proteínas na alimentação de gatos diabéticos 

representou um grande avanço na terapia do Diabetes mellitus na espécie felina, 

com vários estudos demonstrando melhora do controle metabólico nesses 

pacientes (FRANK et al, 2001; MAZZAFERRO et al, 2003; KIRK, 2006; LUTZ, 

2008; MORI et al, 2009; REUSCH, 2010)  O gato é um carnívoro verdadeiro, 

com hábitos alimentares e características metabólicas bastante diferentes dos 

cães onívoros, os quais devem ser respeitados  A dieta natural dos felídeos 

selvagens (ex : camundongos, pássaros) continha em média 70–80% de água na 

sua composição  Considerando-se apenas a matéria seca, essa dieta era composta 

de 55-60% de proteínas, 35% de gordura e menos de 10% de carboidratos  No 

entanto, essas proporções são muito diferentes daquelas observadas na maioria 

das rações secas comerciais, as quais têm elevado teor de carboidratos (> 40% da 

matéria seca) (MARTIN & RAND, 1999)  Além disso, gatos têm uma grande 

necessidade de aminoácidos essenciais em sua dieta, a exemplo da arginina e 

taurina  A gliconeogênese a partir dos aminoácidos é bastante eficiente na espécie 

felina e a atividade das enzimas gliconeogênicas é bem maior em gatos do que em 

outras espécies (TAKEGUCHI et al, 2005)

Dietas ricas em proteínas são benéficas para gatos diabéticos em vários aspectos: 

favorecem a perda de peso em animais obesos, reduzem a hiperglicemia pós-

prandial e estimulam a secreção de insulina (LUTZ, 2008)  Em estudo realizado 

por FRANK et al (2001), gatos diabéticos alimentados com uma dieta rica em 

proteínas (57% proteínas; 8% carboidratos) obtiveram melhor controle 

metabólico quando comparados a gatos alimentados com uma dieta rica em 

carboidratos (40% proteínas, 24% carboidratos)   Neste estudo, a dose de 

insulina exógena aplicada nesses animais pôde ser reduzida em 50% dos casos e 

interrompida em 3 dos 9 gatos avaliados

A perda de peso é favorecida com dietas ricas em proteínas (45% proteínas; 25% 

carboidratos no DM) em comparação a dietas ricas em carboidratos (28% 

proteínas; 38% carboidratos), pois prioriza a perda de gordura, poupando a perda 

de massa muscular (HOENING et al, 2007)  Também, dietas ricas em proteínas 

auxiliam na redução da hiperglicemia pós-prandial tanto em gatos não diabéticos 
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como em gatos com DM tipo 2, pois os aminoácidos (principalmente a arginina) 

promovem estimulação da secreção de insulina pelas células beta em proporções 

maiores e de forma mais sustentada em comparação à glicose (KITAMURA, 

1999; LUTZ, 2008)  Entretanto, para que a proteína tenha efeito significativo 

sobre a glicemia, a quantidade a ser consumida deve ser maior do que aquela 

consumida em uma alimentação regular (IHLE,1995)  Mori et al (2009) 

observaram importante redução na glicemia pós-prandial, bem como elevação 

das concentrações endógenas de insulina quando alimentaram gatos saudáveis 

com dietas ricas em proteínas (52% proteínas, 16% carboidratos, 22% gorduras, 

5,5% fibras)

Não existem evidências de que o uso prolongado de alimentos ricos em proteínas 

cause deterioração renal em gatos saudáveis ou em gatos com doença renal em 

estágios iniciais  Obviamente, dietas ricas em proteínas são contraindicadas para 

gatos com uremia e, infelizmente, a doença renal crônica é um achado 

relativamente comum em gatos idosos (LUTZ, 2008)  Segundo KIRK et al 

(2006), gatos diabéticos com doença renal concorrente, muitas vezes, apresentam 

nitrogênio uréico sanguíneo (BUN) aumentado quando alimentados com dietas 

ricas em proteínas  Portanto, em gatos azotêmicos ou com atividade renal 

prejudicada, o uso de dietas ricas em proteínas deve ser evitado a fim de 

minimizar os riscos de uma crise urêmica (LUTZ, 2008)

2.3. Carboidratos

As dietas de gatos diabéticos tradicionalmente continham elevadas 

concentrações de carboidratos (≥ 30% das calorias) e de fibras (≥ 50 g TDF/1000 

kcal) na sua formulação, porém, atualmente, baixos níveis de carboidratos (< 

10% – 20%) têm sido recomendados para gatos diabéticos devido às suas 

peculiaridades de carnívoros verdadeiros (KIRK, 2006)

Os carboidratos são divididos em 2 grupos de acordo com sua digestibilidade, 

quais sejam: carboidratos solúveis e carboidratos insolúveis  Os carboidratos 

solúveis, que incluem os monossacarídeos, dissacarídeos e amidos, podem ser 

digeridos pela amilase e outras enzimas gastrintestinais  Já os carboidratos 

insolúveis, denominados fibras dietéticas, são resistentes a ação das enzimas 

gastrintestinais não sendo, portanto, digeridos (IHLE, 1995)  

Como a alimentação natural dos felinos selvagens era composta basicamente de 

proteínas, seu metabolismo é altamente adaptado para fazer gliconeogênese a 

partir de aminoácidos e não a partir de carboidratos  Além disso, gatos não 

apresentam amilase salivar, têm baixa atividade de amilase pancreática e 

intestinal, e a atividade da glucokinase está diminuída ou mesmo ausente no 

metabolismo hepático felino, havendo um importante prejuízo da digestão dos 

carboidratos nesta espécie  Em compensação, a atividade de outras enzimas 

glicolíticas, incluindo a hexokinase, frutokinase, piruvato kinase, glicose-6-

fosfato desidrogenase é significantemente maior em gatos do que em cães 

(WASHIZU et al, 1999; KLEY et al, 2009)  Com a limitação do aporte de 

carboidratos, a glicemia é mantida primariamente pela gliconeogênese hepática, 

que garante uma taxa de liberação constante de glicose em baixas concentrações   

Assim, flutuações na glicemia relacionadas à absorção pós-prandial de glicose 

são evitadas  Essa “troca” de substratos de carboidratos, para lipídeos e proteínas, 

causa uma “mudança metabólica”  Ou seja, ao oferecer alimentos com 

quantidades extremamente baixas de carboidratos, mas com abundância de 

proteínas e gorduras, o metabolismo muda de oxidação da glicose para oxidação 

de gorduras como fonte primária de energia  Dessa forma, o animal perde gordura 

(lipólise), ao invés de acumulá-la (lipogênese)  Trata-se de uma resposta similar 

àquela observada durante o jejum prolongado (KIRK, 2006)

Estudos recentes têm demonstrado melhora do controle glicêmico em gatos 

saudáveis e diabéticos alimentados com dietas pobres em carboidratos (< 15%) 

(MAZZAFERRO et al, 2003; BENNETT et al, 2006)  A avaliação de gatos 

diabéticos alimentados com ração contendo quantidades extremamente baixas de 

carboidratos, suplementados ou não com acarbose (inibidor de á-glicosidase, que 

diminui a digestão do amido dificultando a absorção de glicose pelo intestino) 

demonstrou redução significativa dos níveis glicêmicos, das concentrações 

séricas de frutosamina e da quantidade de insulina exógena administrada 

(MAZZAFERRO et al, 2003)  Curiosamente, os gatos que não receberam 

acarbose tiveram uma taxa de reversão do quadro de Diabetes mellitus superior 

àquele observado no grupo suplementado (66% contra 61%), demonstrando que a 

contribuição maior para o controle glicêmico foi oriundo da dieta pobre em 

carboidratos e não da suplementação com a acarbose    O mecanismo proposto 

para a reversão do quadro de Diabetes nesta situação se deve à resolução do efeito 

de glicotoxicidade e a recuperação da sensibilidade periférica à insulina, 

demonstrados pela remissão da hiperglicemia (KIRK, 2006)

Outro estudo, realizado por BENNETT et al (2006), comparou uma  dieta pobre 

em carboidratos (12% da energia) e pobre em fibras (0,1g/100 kcal) (PC-PF) com 

uma dieta contendo moderada quantidade de carboidratos (26% da energia) e rica 

em fibras (5g/100 kcal) (MC-RF) no manejo nutricional de gatos diabéticos  Foi 

observada remissão do Diabetes em ambos os grupos, além de redução 

significativa da glicemia e da concentração de frutosamina sérica dos animais 

estudados  Entretanto, a taxa de remissão (68%) e a taxa de animais diabéticos 

bem controlados (81%) foram significativamente maiores no grupo alimentado 

com PC-PF quando comparado ao grupo alimentado com MC-RF (41% e 56% 

respectivamente)  Esses achados reforçam a importância de baixas 

concentrações de carboidratos, cujos benefícios superaram o baixo teor de fibras 

nesta dieta  Esses autores sugerem que gatos diabéticos alimentados com dietas 

pobres em carboidratos têm até três vezes mais chance de interromper a 

insulinoterapia quando comparados aos gatos alimentados com dietas apenas 

ricas em fibras (BENNETT et al, 2006)  

2.4.  Fibras 

Fibras dietéticas, também conhecidas como fibras alimentares, são 

polissacarídeos não amiláceos de origem vegetal que geralmente são resistentes 

às enzimas digestivas  Tais fibras incluem celulose, ligninas, gomas, mucilagens, 

hemiceluloses e pectinas (Ihle, 1995)

As fibras são consideradas benéficas no tratamento do Diabetes, principamente, 

na espécie canina, pois retardam o esvaziamento gástrico, diminuem a absorção 

da glicose, aumentam a sensibilidade à insulina e melhoram o metabolismo de 

nutrientes pela ação de hormônios intestinais (NELSON et al, 2000, KIRK, 

2006), contribuindo para a diminuição da hiperglicemia pós-prandial (IHLE, 

1995)  As fibras solúveis, em detrimento das fibras insolúveis, são consideradas 

as mais efetivas, pois diminuem consideravelmente o transporte da glicose para a 

superfície da mucosa intestinal (NELSON, 2010)

Quando o objetivo é prevenir ou corrigir a obesidade, um aumento moderado no 

teor de fibras (25-30 g/1000 kcal) promove redução da densidade energética da 

dieta e reduz as concentrações de gorduras e carboidratos (LUTZ, 2008)  Em 

estudo realizado por NELSON et al (2000), gatos diabéticos alimentados com 

uma dieta rica em fibras (12% MS) apresentaram valores glicêmicos médios pré-

prandial e pós-prandial, significativamente menores do que gatos alimentados 

com uma dieta pobre em fibras (2% MS)  Esses resultados sugerem que uma dieta 

com aproximadamente 12% de fibras insolúveis sejam benéficas para o controle 

glicêmico de gatos diabéticos  Vale ressaltar, porém, que neste estudo a dieta rica 

em fibras também continha uma concentração menor de carboidratos (27%) em 

relação à dieta pobre em fibras (38%) o que pode ter colaborado para os 

resultados positivos  Adicionalmente, devem ser levados em consideração os 

potenciais efeitos adversos de dietas ricas em fibras, tais como: diminuição da 

palatabilidade da ração, flatulência, aumento na frequência de evacuações e 

desconforto abdominal (IHLE, 1995)  Apesar da quantidade ideal e da fonte de 

fibras (solúveis ou insolúveis) ainda não estarem bem estabelecidas, parece que 

quantidades moderadas de ambos os tipos de fibras (5% - 12% MS) favorecem o 

controle glicêmico, bem como a manutenção do peso em gatos diabéticos (KIRK, 

2006)

2.5. Gorduras

Há uma relação inversa entre a quantidade de gorduras e a quantidade de 

carboidratos presentes em uma dieta, logo, espera-se uma concentração maior de 

gordura em dietas pobres em carboidratos (em torno de 20 a 25%)  Grandes 

quantidades de gordura retardam o esvaziamento gástrico e, consequentemente, 

desfavorecem o aumento da glicemia pós-prandial  Entretanto, estudos 

realizados em animais de laboratório demonstraram que o consumo de alimentos 

ricos em gorduras pode induzir resistência insulínica, exacerbar o Diabetes 

mellitus induzido por streptozotocina e desencadear ou agravar as dislipidemias  

Devido à grande variação dos efeitos metabólicos provocados pelos lipídeos, o 

tipo de gordura e sua composição devem ser levados em conta, diante da 

necessidade do incremento do teor de gordura alimentar (IHLE, 1995)

O papel dos diferentes tipos de ácidos graxos tem sido avaliado na alimentação de 

gatos obesos  O emprego de uma dieta rica em ácidos graxos poli-insaturados da 

série n-3 (n-3 PUFAs) ou ácidos graxos ômega-3 (9,6% da gordura total em MS) 

proporcionou melhora no controle glicêmico em longo prazo e diminuição dos 

níveis de insulina plasmática em gatos obesos, quando comparados aos gatos 

controle alimentados com dieta pobre em ácidos graxos ômega-3 (1,5% da 

gordura total em MS)  Em contraste, ácidos graxos saturados apresentam efeitos 

deletérios sobre o metabolismo da glicose (LUTZ, 2008)

2.6. Plano Alimentar

É importante enfatizar que a eficácia do manejo alimentar do gato diabético 
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depende do tipo da dieta escolhida, do horário e número de refeições diárias, da 

atividade física do animal e do uso correto de medicamentos hipoglicemiantes 

orais ou injetáveis (insulina) (KIRK, 2006)  Rações enlatadas, geralmente, 

causam menos hiperglicemia pós-prandial, devido à maior quantidade de 

carboidratos complexos e gorduras (IHLE, 1995), além de conter 10% a menos de 

carboidratos em MS e menor densidade energética quando comparadas às rações 

secas, favorecendo o controle de peso nesses animais (KIRK, 2006; 

SLINGERLAND, 2007)  Não há, entretanto, até o presente momento, uma 

comprovação científica de que rações enlatadas sejam mais vantajosas do que as 

rações secas, desde que a composição da dieta seja adequada, isto é, contenha altos 

níveis de proteínas e baixos níveis de carboidratos (LUTZ, 2008)  Já as rações 

úmidas devem ser evitadas, pois podem causar hiperglicemia pós-prandial devido 

à grande quantidade de carboidratos simples e propilenoglicol (IHLE, 1995)

A maioria dos gatos diabéticos pode ser alimentada duas vezes ao dia, próximo aos 

horários da administração da insulina (REUSCH, 2010)  No entanto, esse 

programa alimentar não corresponde ao ritmo alimentar natural dos felinos, os 

quais têm o hábito de consumir por volta de 10 a 15 pequenas refeições diárias  

Um estudo realizado por MARTIN & RAND (1999) demonstrou um padrão de 

regime alimentar semelhante entre gatos diabéticos e gatos saudáveis quando 

alimentados ad libitum  Esse consumo alimentar frequente é adequado, desde que 

a dieta seja rica em proteínas, as quais proporcionam um aumento bem mais 

discreto da glicemia pós-prandial em comparação a dietas ricas em carboidratos  

Sendo assim, o número e horário das refeições parecem ser menos importantes do 

que a composição da dieta no controle glicêmico de gatos diabéticos (LUTZ, 

2008)  No entanto, é importante ressaltar que o alimento deve estar disponível 

durante a ação da insulina a fim de prevenir a hipoglicemia

3. Conclusão

Diabetes mellitus é uma desordem metabólica frequente em gatos, sendo a 

obesidade um dos principais fatores de risco  Apesar da elevada incidência desta 

doença na população felina, a taxa de mortalidade diminuiu consideravelmente 

nas últimas décadas, graças ao emprego de terapias mais eficazes  Com base na 

patofisiologia da doença, diante de uma deficiência absoluta ou relativa de 

insulina, a maioria dos gatos diabéticos necessita de insulinoterapia exógena 

como base do tratamento, pois melhora o controle metabólico, contribui para a 

redução da glicolipotoxicidade e é capaz de garantir a completa remissão dos 

sinais clínicos  Contudo, a terapia dietética é de fundamental importância no 

manejo do DM em gatos, atuando diretamente sobre o controle glicêmico e 

indiretamente no controle da obesidade e das anormalidades lipídicas  Há diversas 

comprovações de que, adicionalmente à insulinoterapia, dietas ricas em proteínas 

(> 50%) e pobres em carboidratos (< 15%) têm proporcionado um melhor controle 

glicêmico e uma maior taxa de remissão do DM felino
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