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Introdução
A diabetes mellitus é uma das principais endocrinopatias
observadas nas espécies canina e felina. Trata-se de
uma doença crônica sem cura que causa um grande
impacto negativo na vida dos tutores. A vida dos animais
diabéticos corre sério risco se um tratamento e manejo
adequados não forem estabelecidos de forma rápida
após o diagnóstico.
Além disso, a terapêutica da doença necessita de
uma forte cooperação entre os envolvidos: o clínico,
o tutor e o paciente, e acaba por estreitar o vínculo
tutor-paciente, bem como clínico-tutor. Para um bom
manejo da diabetes, é fundamental que clínico e tutor
mantenham um canal de contato, seja ele presencial,
seja atualmente, por meios digitais, para que a troca
de informações sobre o andamento do caso auxilie em
eventuais ajustes na terapia.
O atraso na instituição do tratamento aumenta a chance
de complicações graves, como: a catarata diabética
e a cetoacidose diabética, e esta última denota uma
emergência endócrina com desfecho fatal em até 30%
dos casos; além do fato de que o atraso na terapia reduz
as chances de remissão em situações específicas.
Desta forma, este material tem por objetivo revisar
a etiologia, o diagnóstico, as principais condutas
terapêuticas a serem adotadas no manejo de cães e
gatos diabéticos para facilitar o dia a dia do clínico.
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Diabetes mellitus canina
(DMC)

10

Etiologia / Classificação da DMC
Tem sido observado um crescente aumento na incidência de obesidade
e diabetes mellitus em cães nos últimos 40 anos. Diversos fatores
genéticos, inflamatórios, nutricionais, hormonais e imunológicos podem
estar associados ao surgimento da doença tanto em cães como em
gatos, e esta tendência parece estar associada a um maior contato com
fatores ambientais adversos frente a complexos fatores genéticos em
segundo plano.
Diabetes mellitus é considerada a principal doença do pâncreas endócrino
em cães, representada como um grupo de doenças metabólicas de
múltiplas origens e caracterizada por hiperglicemia crônica, glicosúria e
distúrbios no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, que
surge como resultado de defeitos na secreção da insulina, defeitos na
ação da insulina ou ambos.
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Apesar da DM canina ser tipicamente associada à diabetes autoimune de
humanos (DM tipo I), estudo recente falhou em demonstrar evidências da
existência de um componente autoimune em cães. Contudo, associações
genéticas por análise de pedigrees, e a documentação de polimorfismos
no gene do antígeno leucocitário canino já foram demonstrados em cães
suportando a associação com DM tipo I de forma similar à observada em
humanos. No entanto, como em humanos a DM tipo I é diagnosticada
em indivíduos jovens, e na espécie canina a média de idade ao diagnóstico é cerca de 10 anos de idade, a DM canina é muitas vezes comparada
à Diabetes Autoimune Latente do Adulto (LADA) observada em humanos
que desenvolvem autoimunidade contra elementos das células beta já
com idade avançada. Uma vez iniciado o ataque autoimune, gradualmente, o paciente vai perdendo massa de células beta funcionais até que, a
partir de determinado ponto, não há mais capacidade por reserva secretória de insulina capaz de manter a glicemia sob controle.
No entanto, observa-se que em nosso meio (Brasil), grande parte dos
pacientes diabéticos é composta de fêmeas não castradas apresentadas
para diagnóstico inicial durante o diestro. Essa perspectiva evidencia um
forte papel do excesso de secreção de hormônio do crescimento – GH
no tecido mamário induzido pela progesterona na patogenia destas pacientes. Como o GH é extremamente antagônico às ações da insulina, há
uma necessidade de maior secreção do hormônio produzido pelas células
beta pancreáticas para vencer a resistência insulínica, podendo acarretar
exaustão da capacidade secretória das células beta pancreáticas, especialmente nos casos em que outros mecanismos predisponentes estiverem
presentes. Este é o principal mecanismo diabetogênico identificado em
fêmeas não castradas, enquanto em fêmeas castradas e em machos, o
mecanismo autoimune é mais comum. Esta forma de diabetes no cão remete à diabetes mellitus gestacional em humanos, onde diversos fatores
nutricionais, raciais, genéticos e imunológicos podem aumentar o risco de
diabetes durante o predomínio da progesterona.
O mesmo mecanismo de exaustão de capacidade secretora é proposto
frente a outros antagonismos descritos como diabetogênicos e indutores
de resistência insulínica (obesidade, hipercortisolismo, neoplasias, doenças degenerativas, medicamentos, infecções e inflamações crônicas). Na
verdade, qualquer quadro neoplásico, inflamatório, infeccioso ou hormonal
pode induzir resistência insulínica.
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PONTO-CHAVE: Resistência insulínica é um termo que se refere à ação
ineficaz da insulina nos tecidos. Apesar de a capacidade de secreção
de insulina estar preservada, os tecidos estão pouco responsivos à
ação do hormônio por mecanismos relacionados ao receptor de insulina
ou eventos intracelulares pós-ativação do receptor. O resultado deste
fenômeno acaba sendo um aumento da secreção de insulina numa
tentativa do organismo de vencer a resistência periférica, motivo pelo
qual pacientes insulino-resistentes mostram-se hiperinsulinêmicos.
PONTO-CHAVE: O tecido adiposo é
reconhecido como um tecido endócrino
ativo, especialmente em pacientes
obesos, com elevada secreção de
adipocitocinas (hormônios secretados
pelos
adipócitos)
pró-inflamatórias,
como a leptina, IL-1, TNF-α, resistina,
dentre outras. A única adipocitocina com
efeitos benéficos é a adiponectina, a qual
apresenta efeitos anti-inflamatórios e
pró-insulínicos. Contudo, a adiponectina
também é a única adipocina que tem sua
secreção reduzida frente à obesidade,
sendo vista como um importante fator
associado à patogenia da DM tipo-2 em
felinos e humanos. Em contrapartida,
cães obesos não reduzem a concentração
de adiponectina frente à obesidade. Este
fato é visto como um fator protetor para
a espécie canina e, justifica, em parte,
por que cães obesos não desenvolvem
DM tipo-2, apesar de a obesidade ser um
importante fator de risco para diabetes
também na espécie canina.
A exaustão da capacidade secretora
das células beta, frente a um aumento
na demanda de secreção secundária à
resistência insulínica periférica, tem na
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glicotoxicidade um dos principais mecanismos patogênicos. Uma vez
que a insulina não está conseguindo agir de forma adequada, a glicemia
do paciente passa a ficar mais elevada, induzindo ainda mais secreção de
insulina pelas células beta. Contudo, em cães e gatos, já foi demonstrado
que a exposição continuada a glicemias elevadas (superiores a 200 mg/
dL) induz morte das células beta por glicotoxicidade em poucas semanas,
reduzindo drasticamente a capacidade secretora, de forma que a maior
parte dos pacientes diabéticos no momento do diagnóstico apresenta
hipoinsulinemia, mesmo nos casos em que o mecanismo patogênico
envolve resistência periférica às ações da insulina, e não diretamente
patologias das células beta.
As lesões patológicas mais comuns em cães com DM são uma redução
no número e tamanho das ilhotas pancreáticas, um reduzido número de
células beta nas ilhotas e degeneração hidrópica das mesmas. Ausência
absoluta congênita de células beta, aplasia ou hipoplasia de ilhotas
pancreáticas já foram descritas em cães com DM, especialmente nos
pacientes apresentados com DM juvenil ainda filhotes, apresentação
esta incomum na espécie canina.
Hiperlipidemia é também um fator indutor de resistência insulínica
periférica, e aceita como um importante fator de risco para pancreatite.
A ativação das enzimas pancreáticas
dentro dos ácinos e sistema de ductos
pancreáticos iniciam a pancreatite,
e o envolvimento das ilhotas pode
ocorrer por extensão da necrose e
inflamação pelos tecidos ao redor.
Cerca de 30% dos pacientes
diabéticos caninos apresentam
pancreatite crônica como
causa potencial da DM.
O quadro 1 traça
um paralelo das
principais causas
de diabetes em
cães e gatos.
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Quadro 1

Fatores potenciais envolvidos na etiopatogênese
da diabetes mellitus em cães e gatos
CÃES

GATOS

Genética

Amiloidose ilhotas pancreáticas

Insulinite imunomediada

Obesidade

Obesidade

Pancreatite

Pancreatite

Doenças endócrinas:

Doenças endócrinas:

Hiperadrenocorticismo

Hiperadrenocorticismo

Acromegalia

Hipersomatotropismo secundário à progesterona

Hipertireoidismo

Hipotireoidismo

Drogas:

Drogas:

Glicocorticoides

Glicocorticoides

Progestágenos

Progestágenos

Levotiroxina

Levotiroxina

Diuréticos tiazídicos

Diuréticos tiazídicos

Beta-adrenérgicos

Beta-adrenérgicos

Infecções

Infecções

Doença renal

Doença renal

Doença cardíaca

Doença cardíaca

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

Genética (gatos Birmanês)
Insulite imunomediada
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Apresentação clínica
A figura 1 sintetiza a fisiopatogenia da DMC. Uma vez estabelecida a
deficiência absoluta ou relativa da liberação de insulina pelas células beta,
ocorre uma redução na utilização tecidual de glicose, aminoácidos e ácidos
graxos. O fígado acelera os processos de glicogenólise e gliconeogênese,
gerando um excesso de glicose no sangue. Este processo é mediado não
somente pela falta de insulina, como também pelo excesso relativo de
glucagon, uma vez que a hipoinsulinemia favorece a secreção de glucagon
pelas células alfa das ilhotas. A glicose proveniente da dieta também contribui
para a hiperglicemia, induzindo ainda mais glicotoxicidade. Toda glicose
circulante é livremente filtrada nos glomérulos renais, contudo, as células dos
túbulos renais proximais apresentam uma capacidade limitada de reabsorver
esta glicose do ultrafiltrado glomerular. Em cães, este limiar é ultrapassado
quando a glicemia fica acima de valores de 180 a 220 mg/dL. Nesta situação,
ocorre a presença de glicose na urina (glicosúria). Esta glicosúria promove
diurese osmótica, impedindo a água de ser reabsorvida ao longo do néfron,
ocasionando a poliúria. O centro da sede, localizado no hipotálamo, é ativado
quando detecta aumento na osmolaridade do líquido cefalorraquidiano e/ou
quando recebe estímulos aferentes dos barorreceptores pulmonares, atriais,
aórticos, carotídeos e renais em situações de hipovolemia, desencadeando
a procura por líquidos para correção do estado hídrico corporal e levando a
polidipsia compensatória à poliúria.
Hiperglicemia

Músculos, tecido
adiposo e fígado

Rins

Desidratação

Glicosúria
Poliúria

Centro da sede

Perda de peso
Deficiência
de insulina

Centro da saciedade

Polidipsia

Polifagia

Figura 1. Fisiopatogenia da diabetes mellitus
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A insulina suprime o sistema lipase hormônio-sensível e, frente à
hipoinsulinemia, ocorre acentuada lipólise, gerando ácidos graxos livres
não esterificados (utilizados como fontes de combustível oxidativo
extra-hepático, também sendo assimilados pelo fígado) e glicerol
(utilizado na gliconeogênese). A insulina também apresenta um efeito
anabólico sobre a musculatura e, frente à hipoinsulinemia crônica,
ocorre catabolismo de proteínas como fonte de aminoácidos para a
gliconeogênese. Esta lipólise e proteólise intensas, associadas à perda
calórica representada pela glicosúria, são responsáveis pela perda de
peso dos pacientes. Dois centros hipotalâmicos controlam a ingestão
de alimentos: o “centro da fome” na região lateral, responsável pelo
controle da quantidade de alimento ingerido, e o “centro da saciedade”
localizado na região ventro-medial. A insulina é um importante
regulador e ativador do centro da saciedade e, na sua ausência,
associado ao processo catabólico, ocorre um estímulo à polifagia.
Outros mecanismos neuroendócrinos complementam o controle do
apetite e peso corporal. Desta forma, temos a fisiopatologia dos ditos
4 P´s da diabetes (poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia).
Além destas alterações clássicas, muitos cães podem desenvolver
catarata intumescente de forma rápida após o começo da hiperglicemia,
e, normalmente, quanto maior o tempo entre
o começo da doença e o início do tratamento,
maior o risco de o paciente desenvolver
catarata diabética e cegueira. Pacientes
diabéticos costumam se apresentar mais
prostrados, abatidos e com alterações de
pelagem, por exemplo, pelame mais seco,
opaco e quebradiço, especialmente nos
quadros mais avançados. Trinta a quarenta
por cento dos pacientes diabéticos podem
se apresentar inicialmente em cetoacidose
diabética, uma condição grave e limitante à
vida, associada à falta de apetite, náusea,
êmese, hiperglicemia acentuada, cetonemia,
e
acidose
metabólica
(cetoacidose);
demandando tratamento emergencial.
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Diagnóstico e exames
complementares
A história clínica em praticamente todos os pacientes diabéticos envolve
os sinais clássicos “4 P´s”, lembrando que a poliúria e a polidipsia não
se desenvolvem até que ocorra glicosúria. Uma anamnese minuciosa
deve sempre ser realizada à procura de doenças concomitantes que
podem estar presentes em alguns casos. A identificação e tratamento
destas desordens é fundamental para o sucesso da manutenção do
paciente diabético. Além disso, deve-se buscar a identificação de
hábitos alimentares, histórico medicamentoso e quaisquer fatores que
possam ter implicação no surgimento da doença, por exemplo, estro
recente em fêmeas caninas ou tratamento com glicocorticoides.
O diagnóstico da doença requer a presença das manifestações
clínicas (i.e., poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso) associadas
à constatação de hiperglicemia persistente após jejum alimentar de 8
horas e glicosúria. Os diversos aparelhos portáteis para medição da
glicemia disponíveis permitem o rápido diagnóstico, contudo, atenção
é necessária à validação do aparelho para uso em cães e gatos, pois
alguns equipamentos podem superestimar hiperglicemias, enquanto
outros podem subestimá-las. É importante a determinação de ambos,
hiperglicemia e glicosúria, pois a hiperglicemia diferencia o DM da
glicosúria renal primária, e a glicosúria diferencia o DM de outras causas
de hiperglicemia, apesar de que, tipicamente, pacientes diabéticos não
complicados apresentam glicemias em jejum entre 250-450 mg/dL. A
determinação da concentração sérica de frutosamina pode apresentar
um recurso diagnóstico em cães muito estressados ou agressivos no
momento da colheita de sangue para dosagem de glicemia.
Uma completa avaliação da saúde do paciente diabético é recomendada
logo após o diagnóstico inicial da doença para identificar qualquer
doença concomitante que possa estar causando ou colaborando para
a resistência insulínica (como hiperadreno), que possa resultar dessa
resistência insulínica (como cistite bacteriana, catarata) ou estabelecer
alterações no tratamento (como pancreatite, doença renal crônica). É
18

indicado um perfil mínimo composto de ultrassonografia, hemograma,
perfil bioquímico sérico, exame de urina com cultura de bactérias e
antibiograma. A ultrassonografia é uma boa ferramenta para avaliar
pâncreas, adrenomegalia, piometra, alterações hepáticas e do trato
urinário (cistites, pielonefrite).
Em diabéticos não complicados, é comum um hemograma sem
alterações. Eritrocitose leve pode ocorrer nos casos de desidratação.
Aumento na leucometria total pode ser causado por processos
infecciosos ou inflamatórios. Desvio à esquerda e presença de
neutrófilos degenerados ou tóxicos suportam o envolvimento de
infecção na leucocitose. Nos pacientes com DM não complicada, o
painel bioquímico seria considerado normal, exceto pela hiperglicemia.
O DM descontrolado é acompanhado de aumento nas concentrações
de triglicerídeos, colesterol e ácidos graxos livres em razão da redução
da atividade da lipase lipoproteica e deficiência de insulina com
consequente ativação da lipase hormônio-sensível, respectivamente.
Em caso de suspeita de comprometimento do pâncreas exócrino,
pode-se solicitar testes mais específicos, como a imunoreatividade
sérica semelhante à tripsina (TLI), que estará reduzida em caso de
insuficiência pancreática exócrina, e imunoreatividade sérica da lipase
pancreática específica para a espécie (PLI), que estará aumentada em
casos de pancreatite. As alterações mais comumente observadas são
aumento nas atividades das enzimas alanina transaminase (ALT) e
fosfatase alcalina (FA). Os altos níveis de ALT com reduzidos níveis de
ureia, hipoalbuminemia e altos níveis de ácidos biliares podem indicar
outra hepatopatia associada além da lipidose. Valores muito elevados
de atividade de FA podem indicar hiperadrenocorticismo concomitante
em caninos. A concentração de fructosamina é uma mensuração de
todas as proteínas glicosiladas séricas. Como a albumina é a principal
proteína plasmática e apresenta meia vida de aproximadamente duas
semanas, a concentração de fructosamina oferece um indicador
confiável da glicemia nas últimas duas semanas. No entanto, para correta
interpretação da frutosaminemia, é importante avaliar a albuminemia
do paciente, pois pacientes hipoalbuminêmicos tendem a apresentar
valores de frutosamina suprimidos, interferindo na interpretação do
teste. O quadro 2 sumariza as principais alterações na bioquímica
sanguínea que podem ser documentadas em pacientes diabéticos de
acordo com o grau de complicações presentes no diagnóstico.
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Quadro 2

Principais alterações na bioquímica sérica e
exame de urina em cães diabéticos
PARÂMETRO

RESULTADO EM DIABÉTICOS

Albumina

↓, N ou ↑

ALT

N ou ↑

Fosfatase Alcalina

N, ↑ ou ↑↑

Lipase Pancreática Específica

N ou ↑

TLI

↓, N ou ↑

Creatinina e Ureia

N ou ↑

Triglicerídeos e Colesterol

N, ↑ ou ↑↑

Glicose

↑, ↑↑ ou ↑↑↑

Frutosamina

N, ↑, ↑↑ ou ↑↑↑

Beta hidroxibutirato

N, ↑ ou ↑↑

Potássio

↓, N ou ↑

Densidade Urinária

↓ *, N ou ↑

Glicosúria

↑, ↑↑ ou ↑↑↑

Cetonúria

N, ↑ ou ↑↑

Proteína: Creatinina Urinária

N ou ↑

Legenda: ↓: reduzido / N: normal / ↑: elevado
*Quando associado a doenças que provoquem diluição da urina. Por exemplo: doença renal crônica e hiperadrenocorticismo.
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No exame de urina, glicosúria, cetonúria, lipúria, proteinúria, bacteriúria
(com ou sem a presença de piúria) e hematúria são achados comuns em
pacientes com DM. Se grandes quantidades de corpos cetônicos forem
detectados no exame químico da urina em um animal com letargia, vômitos, diarreia ou desidratação, deve-se mensurar a concentração do beta
hidroxibutirato no sangue e realizar uma hemogasometria para avaliar diminuição de bicarbonato e do pH sanguíneo a fim de se estabelecer o diagnóstico de cetoacidose diabética, instituindo-se, assim, a terapia emergencial apropriada. A presença de cetonúria associada à glicosúria sugere um
quadro de cetose, mas não necessariamente indica cetoacidose, pois os
mecanismos tampões do organismo podem estar mantendo o pH plasmático compensado. Além disso, a cetonúria pode ocorrer em indivíduos
saudáveis em jejum.
PONTO-CHAVE: Pacientes em cetoacidose diabética compartilham muitas das anormalidades laboratoriais de diabéticos não complicados. No
entanto, o diagnóstico de cetoacidose deve ser baseado na mensuração
de corpos cetônicos no plasma e/ou urina, acompanhado de hemogasometria para documentação da acidose metabólica. A simples presença
de cetonas na urina não confirma uma cetoacidose, mas sim caracteriza a cetonemia. Enquanto os sistemas tampão do organismo estiverem
tamponando adequadamente o excesso de íons hidrogênio produzidos
durante a cetogênese, o paciente pode estar extremamente cetótico e
cetonúrico (por exemplo > 2,8 mmol/L de β-OH-butirato plasmático e 4+
de cetonúria) sem apresentar acidose metabólica. Clinicamente, isto se
reflete em um paciente que está se alimentando normalmente apesar da
cetonemia, ao passo que pacientes em acidose apresentam anorexia ou
hiporexia e êmese. Os primeiros podem, tranquilamente, iniciar a terapia
insulínica em casa sem necessidade de internação, ao passo que os últimos devem, obrigatoriamente, ser mantidos internados em caráter de
terapia intensiva para que um adequado manejo terapêutico da cetoacidose diabética seja estabelecido.
A densidade da urina de cães e gatos diabéticos é comumente maior
que 1,025 a 1,035. Pacientes com diabetes e densidade urinária inferior
a 1,020 são suspeitos de portarem alguma outra doença associada à poliúria e polidipsia, frequentemente um hiperadrenocorticismo, no caso dos
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cães. Proteinúria, normalmente, é resultado de infecções do trato urinário
ou glomerulopatia hipertensiva. A realização de cultura da urina e antibiograma, por meio de cistocentese, é indicada em razão da elevada incidência de infecções do trato urinário ocultas em cães com DM, bem como a
relação proteína/creatinina destes pacientes deve ser monitorada.
Alguns testes hormonais podem ser interessantes em pacientes diabéticos recém-diagnosticados. Por exemplo, a determinação de insulina sérica
basal permite avaliar se o paciente é um típico diabético (hipoinsulinêmico), ou se estamos frente a uma diabetes secundária a um quadro de
resistência à insulina (normo ou hiperinsulinêmico). Nesta última situação,
esforço deve ser empregado na resolução da causa da resistência à insulina, pela possibilidade de remissão do estado diabético. A determinação
da concentração sérica de progesterona é útil na avaliação de uma fêmea
canina diabética recém-diagnosticada, a qual não tenha seu histórico reprodutivo recente documentado, evidenciando um potencial papel do hormônio na patogenia da doença. Da mesma forma, um teste de supressão
por baixa dose de dexametasona pode ser indicado de acordo com o perfil
dos resultados de patologia clínica (hiperfosfatasemia, baixa densidade
urinária) e exame físico do paciente (alopecia simétrica bilateral, abdômen
pendular). Testes de avaliação da função tireoidiana (T4 livre por diálise e
TSH canino) devem aguardar um controle do estado diabético antes de serem solicitados, uma vez que diabetes é uma causa comum de síndrome
do eutireoideo doente.
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Tratamento
O tratamento da diabetes requer intenso comprometimento do tutor,
do veterinário e também colaboração do paciente. Constantes ajustes
na dose de insulina, no manejo nutricional, monitoramento da glicemia,
da ingestão de água e controle de peso são necessários durante todo
o tratamento. Os principais objetivos da terapia da diabetes mellitus
canina são:
1. redução das manifestações clínicas secundárias à hiperglicemia e
glicosúria, como poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso;
2. evitar hipoglicemias e oscilações de glicemia;
3. prevenir as complicações da diabetes mellitus, como cetoacidose
diabética e catarata diabética;
4. minimizar o impacto da terapia sobre a qualidade de vida do tutor.
Um paciente diabético bem compensado e acompanhado pode ter
qualidade e expectativa de vida similar à de cães não diabéticos.
A insulina é um hormônio hipoglicemiante por inibir a produção da
glicose hepática e estimular a absorção periférica da glicose. Outras
importantes funções metabólicas da insulina associadas à patogenia
da diabetes e controle das manifestações da doença são: inibir a
lipólise e estimular a lipogênese, inibir a proteólise e estimular síntese
proteica, proteger as células beta contra a
glicotoxicidade e promover a saciedade a
nível hipotalâmico.
A insulinoterapia é a base do tratamento
da diabetes de cães e gatos, e vários tipos
de insulina foram testados com sucesso
para tratamento nestas espécies. A
aplicação da insulina pode ser realizada
com seringas ou canetas aplicadoras,
como em humanos. A demonstração da
correta forma de aplicação da insulina,
deve fazer parte da consulta do paciente
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diabético. Seringas de insulina
humanas com marcação de 2
em 2 unidades (100 U, 1 mL)
podem confundir o cliente,
além de serem imprecisas nas
doses e dificultarem ajustes
durante o tratamento, devendo
ser evitadas. Prioriza-se o uso
de seringas de insulina com
marcação de 1 em 1 unidade ou
até de 0,5 em 0,5 (figura 2), e
preferencialmente com volume
total máximo de 30 U (0,3 mL) ou
50 U (0,5 mL) a fim de promover
maior precisão de dose.

Figura 2: Seringas de 50
unidades e 30 unidades e
caneta aplicadora de insulina
utilizadas em cães

Como um dos principais objetivos da insulinoterapia é reduzir a glicemia
sem causar hipoglicemia, aconselha-se iniciar com a dose mínima de
insulina, aumentando-a conforme as necessidades individuais do paciente.
Contudo, frente à ausência de catarata no momento do diagnóstico, há
uma certa urgência em alcançar um bom controle glicêmico para evitar o
comprometimento da visão do paciente, minimizando, assim, o impacto
da doença na qualidade de vida do cão e na relação tutor-animal.
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Insulinoterapia em cães
Há diferentes tipos de insulina que podem ser utilizadas em cães
diabéticos (Quadro 3).

Quadro 3

Diferentes tipos de insulina disponíveis no mercado
nacional, dose inicial e suas respectivas concentrações

Produto
Ação Curta
Insulina Regular (R)
Lispro
Asparte
Ação Intermediária
NPH
Lenta (Caninsulin®)
Ação Longa
Glargina
Detemir

Espécie

Dose

Concentração

Humana
Análogo H*
Análogo H

0,1-0,2U/kg
0,1-0,2U/kg
0,1-0,2U/kg

U-100
U-100
U-100

Humana
Suína

0,25-0,5U/kg
0,25-0,5U/kg

U-100
U-40

Análogo H
Análogo H

0,25-0,5U/kg
0,1U/kg

U-100
U-100

*Análogo de insulina humana.

As insulinas de ação intermediárias (NPH e Lenta) são a primeira escolha
no tratamento dos cães diabéticos no Brasil. A manutenção dessas
insulinas na geladeira (nunca no congelador) mantém maior estabilidade
ao produto. Esse grupo de insulinas tem a característica de sedimentar
no fundo do frasco e, por isso, devem ser homogeneizadas antes de
utilizadas, até assumirem um aspecto leitoso homogêneo, devendo ser
utilizada, preferencialmente, por no máximo 28 dias após aberta. A dose
inicial preconizada para ambas insulinas é 0,25 a 0,5U/kg, a cada 12 horas,
por via subcutânea. O pico de ação ocorre em média 5 a 6 horas após
a aplicação, podendo variar de 2 a 8 horas. Contudo, a farmacodinâmica
destas insulinas pode ser bastante variável de animal para animal. Apesar
de alguns autores relatarem que eventualmente uma única aplicação da
insulina Lenta pode controlar um paciente, as aplicações duas vezes ao
dia se mostram mais eficazes para manutenção de um bom controle
glicêmico, além de representarem um risco menor de hipoglicemias.
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A insulina suína mencionada, de uso veterinário, tem apresentação de
40U/mL, sendo assim 2,5 vezes mais diluída em relação às demais
insulinas disponíveis para humanos, as quais são apresentações de
100U/mL. Desta forma, atenção especial é necessária quanto ao
emprego das seringas. Tradicionalmente, a insulina de uso veterinário
é comercializada com seringas próprias de 1 mL e com escala 40U/
mL. As seringas tradicionais de insulina de 0,3 mL (30U); 0,5 mL (50U)
ou de 1 mL (100U) têm sua escala 100U/mL, ou seja, uma unidade
equivale a 0,01 mL. Desta forma, caso a insulina suína esteja em uso,
e o clínico preferir indicar o uso de seringas 100U/mL tradicionais por
serem fáceis de encontrar em farmácias humanas, o volume a ser
aplicado deve ser 2,5 vezes maior que a dose calculada com insulina
40U/mL. Para exemplificar este cálculo, segue um exemplo: se o
clínico quiser aplicar 0,25U de insulina 40U/mL num paciente de 4 kg,
a dose final a ser aplicada é 1U, e para isso deve ser usada a seringa
que acompanha o produto. Contudo, se o clínico preferir indicar o uso
de seringas de 100U/mL, o volume a ser aplicado é equivalente a 2,5U
para compensar sua diluição.
As insulinas de ação curta podem ser utilizadas por vias intravenosa,
intramuscular e subcutânea e são uma ótima escolha para a terapia
de pacientes em cetoacidose diabética ou para o manejo de pacientes
em quadros hiperglicêmicos, por exemplo, um paciente diabético
durante um procedimento cirúrgico. As insulinas mistas (70% NPH
+ 30% R, por exemplo) são boas opções para pacientes que fazem
intensa hiperglicemia pós-prandial, algo comum nos casos em que a
dieta não é adequada para pacientes diabéticos. Nestas situações, a
fração regular ajuda a evitar a hiperglicemia.
As insulinas de ação longa são utilizadas como segunda opção para
cães que não compensam com a insulina de ação intermediária. A
Glargina deve ser introduzida na dose de 0,25 a 0,5U/kg a cada 12
horas, e a Detemir na dose de 0,1U/kg a cada 12 horas, devendo ter
atenção dobrada ao tratamento com a insulina Detemir, pois ela é mais
propensa a causar hipoglicemia em cães por apresentar um efeito
hipoglicemiante bastante pronunciado nesta espécie. Por segurança,
a Detemir deve ser contraindicada em pacientes com menos de 10 kg.
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Acompanhamento terapêutico
O monitoramento da ingesta de água (ideal < 90 mL/Kg/24 horas),
redução da produção de urina, controle do apetite e ganho de peso, são
as principais manifestações clínicas a serem monitoradas pelos tutores
de animais diabéticos que estão iniciando o tratamento e que predizem
uma boa resposta à terapia. Associados a essas avaliações clínicas,
podemos fazer o monitoramento da glicemia em domicílio ou na clínica.

Monitoramento glicêmico
O controle glicêmico pode ser feito periodicamente, preferencialmente,
pelo tutor em casa. Contudo, é possível alcançar um excelente controle
glicêmico mesmo em pacientes cujos tutores jamais fizeram alguma
glicemia em casa. É importante que as glicemias sejam realizadas em
diferentes horários para que o comportamento de cada insulina aplicada
seja avaliado. As glicemias podem ser feitas antes da aplicação, para
evitar aplicações em hipoglicemia e no Nadir da glicose (valor mais
baixo entre aplicações de insulina). Considera-se controle glicêmico
satisfatório quando os sintomas de diabetes se revertem e quando as
concentrações de glicose se encontram entre 80 e 250 mg/dL ao longo
do dia, com um Nadir ideal de 80 a 140 mg/dL. É muito importante
que os tutores sejam orientados a reconhecer os sinais de hipoglicemia.
A aferição de glicemia pode ser feita em vasos periféricos (pavilhão
auricular, face interna do lábio, ponta da cauda, coxins), em domicílio ou
nas clínicas, por meio de glicosímetros portáteis aprovados e testados
para uso na veterinária. O tutor também deve ser treinado a usar o
aparelho da forma correta para que não obtenha leituras inadequadas.
Os quadros 3 e 4, a seguir, trazem exemplos de materiais informativos
a serem entregues ao tutor de um cão portador de diabetes mellitus.
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Quadro 3

Informações sobre cães portadores de diabetes mellitus

• Observe atentamente o animal quanto à ingestão de água, produção de urina, apetite e
alterações no peso corporal. Estes aspectos são importantes para avaliação do tratamento.
• Evite variações na quantidade e variedade dos alimentos oferecidos ao animal. A manutenção
de refeições homogêneas e da mesma composição é indispensável à manutenção de um
quadro glicêmico estável. NÃO ALIMENTE O ANIMAL FORA DOS HORÁRIOS ESTIPULADOS.
Os petiscos ficam proibidos entre uma refeição e outra, exceto felinos.
• Evite variações bruscas na rotina de exercícios do animal. A atividade física é um
excelente adjuvante no tratamento, no entanto, a prática de exercícios deve seguir os
horários e a intensidade recomendada pelo médico veterinário.
• Armazene a insulina preferencialmente nas gavetas da geladeira (4 a 8ºC). Evite exposição
à luz. Para transporte da insulina, faça-o sempre dentro de um isopor, preferencialmente com
gelo, porém evite o contato direto da insulina com o gelo. Evite usar o mesmo frasco de
insulina por mais de 30 dias, independentemente do volume restante no frasco.
• Na hora da aplicação, HOMOGENIZE SUAVEMENTE A INSULINA de forma a não
formar bolhas, o que indica degradação do produto. Após homogeneização, a insulina deve
apresentar um aspecto uniforme e leitoso (NPH e Lenta suína). Não utilize se estiver com
partículas em suspensão ou estiver vencida. A insulina Regular, Glargina e Detemir são
solúveis e transparentes e não precisam ser homogeneizadas.
• Verifique se não tem bolhas na seringa e se aspirou a dose correta de insulina. Evite
que pessoas não familiarizadas ao tratamento administrem a insulina. Lembre-se sempre
de higienizar a região onde ela será aplicada, e também de variar os locais de aplicação ao
longo da superfície dorsal do animal.
• Em casos de problemas na aplicação (por exemplo “Apliquei a insulina, mas observei que
alguma quantidade foi injetada fora do animal”), jamais reaplique a insulina. É preferível uma
hiperglicemia que vai durar até a próxima aplicação do que uma hipoglicemia, que pode ser fatal.
• Em casos de hipoglicemia, coloque uma a duas colheres de açúcar, xarope de milho, mel
ou algo doce em baixo da língua do animal. Ofereça uma refeição o mais rápido possível
sem aplicar insulina e contate o veterinário quanto antes. Não retome o uso de insulina
antes de conversar com o veterinário.
• Quase a totalidade dos animais diabéticos dependem de insulina para ter uma vida
normal e evitar as complicações da doença, portanto, não interrompa o tratamento sem
autorização do médico veterinário.
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Quadro 4

Hipoglicemia pode se tornar uma emergência grave.
Saiba reconhecê-la:

Desorientação

Alucinações

Letargia

Comportamentos
bizarros

Vocalização
excessiva

Agitação excessiva/
Ofego

Cegueira

Andar cambaleante

Fraqueza/Letargia

Colapso

Pupilas dilatadas

Sono profundo

Tremores

Depressão

Convulsões

Figura 3: Monitoramento glicêmico por meio de glicosímetro portátil
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Curva glicêmica
A curva glicêmica ou dosagem seriada de glicemia, pode ser realizada
a cada 1 ou 2 horas durante um período total de 12 ou 24 horas em
domicílio, preferencialmente, já que o estresse pode influenciar os
resultados elevando falsamente os valores glicêmicos. Esses protocolo
serve para determinar:
• Tempo de ação da insulina (se > ou < 12 horas).
• Nadir da glicemia (pico da insulina).
• Presença de efeito Somogyi (hiperglicemia fisiológica
compensatória causada pela secreção de hormônios
hiperglicemiantes frente a um quadro de hipoglicemia).
Caso a curva glicêmica aponte um mau controle glicêmico, a dose
da insulina deverá ser ajustada e, em alguns casos, o tipo de insulina
deverá ser trocado.
É importante que a rotina do paciente seja mantida para que a curva
reflita a realidade do que ocorre com ele. Aparelhos de monitoramento
contínuo de glicemia já estão
disponíveis
no
mercado
nacional e parecem ser úteis
para determinação do Nadir
e tempo de ação da insulina,
porém possuem falhas na
precisão das glicemias lidas,
devendo ser pareadas com a
glicemia sanguínea em alguns
momentos.

Figura 4: Aparelho de
monitoramento contínuo
Freestyle Libre®
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Complicações da insulinoterapia
A seguir, serão descritas algumas complicações clínicas associadas à
insulinoterapia de cães diabéticos:
1) Hipoglicemia
É uma complicação relativamente comum da insulinoterapia. Os
sinais de hipoglicemia podem aparecer após aumento na dosagem de
insulina, após quadros de inapetência, durante exercícios extenuantes
ou após resolução de quadros que anteriormente causavam resistência
insulínica.
As principais manifestações clínicas da hipoglicemia incluem letargia,
fraqueza, ataxia, podendo chegar a convulsões e coma.
2) Recorrência ou persistência das manifestações clínicas
É, possivelmente, a complicação mais comum da insulinoterapia
em cães. Isso pode ocorrer em razão de problemas com a atividade
biológica da insulina ou com a técnica de administração pelo tutor.
Também pode acontecer em decorrência de processos de infecção
concomitante, neoplasias ou endocrinopatias.
Problemas relacionados ao mecanismo de ação da insulina também
podem ser responsáveis pela persistência dos sinais clínicos, como
overdose de insulina induzindo, posteriormente, um efeito Somogyi,
duração curta da insulina ou administração da insulina apenas uma vez
ao dia.
Quando houver suspeita de baixa resposta à insulinoterapia, deve-se checar
se o paciente apresentou mudanças no peso; realizar uma minuciosa
anamnese a fim de identificar outras doenças concomitantes, presença
de diestro ou uso de drogas diabetogênicas, como os glicocorticoides,
mesmo que tópicos; associar aos achados de exame físico, às alterações
laboratoriais e à concentração sérica de frutosamina.
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Por que meu paciente diabético não estabiliza as glicemias?
a) Problemas com a administração pelo tutor
As razões mais comuns para isso acontecer são a administração de
uma insulina biologicamente inativa (erro no armazenamento, insulina
que passou o prazo de validade de utilização, erro no manuseio), uso
de seringas erradas, problemas na técnica de aplicação. É importante
também variar os locais de aplicação da insulina, em alguns casos,
no local de aplicação pode ocorrer uma fibrose ou inflamação, e isso
também causa redução no efeito da insulina aplicada.
b) Superdose de insulina e contra-regulação – Efeito Somogyi
O efeito Somogyi resulta de uma resposta fisiológica do organismo para
impedir a hipoglicemia induzida pelo excesso da insulina. Quando a glicose sanguínea diminui a menos de 65 mg/dL ou quando há uma queda
aguda, acontece um estímulo na glicogenólise hepática e secreção de
hormônios hiperglicemiantes que atuam reduzindo os sinais de hipoglicemia e causando hiperglicemia secundária por um período de, aproximadamente 12 horas (essa hiperglicemia ocorre em razão do fato de o paciente
diabético não conseguir liberar insulina endógena para reverter o quadro).
Frequentemente, a causa do efeito Somogyi é o ajuste da dose de
insulina, baseada em glicemias aferidas em casa pelo tutor. Ao notar
a glicemia alta pela manhã (que pode ser secundária a uma crise de
hipoglicemia e sua contra-regulação compensatória), o tutor pensa que
precisa aumentar a dose aplicada, causando piora desse quadro de
hipoglicemia e uma hiperglicemia rebote.
As manifestações clínicas da hipoglicemia muitas vezes não são
reconhecidos pelo tutor. Deve-se suspeitar de efeito Somogyi em pacientes
com mau controle da diabetes, independentemente da quantidade de
insulina que vem sendo administrada. O diagnóstico de Somogyi é baseado
em quadros de hipoglicemia (glicose < 65 mg/dL) seguida de hiperglicemia
(glicose > 300 mg/dL). A secreção de hormônios diabetogênicos durante
o efeito Somogyi pode induzir a resistência insulínica, e essa resistência
pode durar de 24 a 72 horas após o episódio hipoglicêmico.
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Se uma curva glicêmica é realizada no dia em que ocorre a crise, no
início dos efeitos contra-regulatórios, a hipoglicemia é encontrada
e o diagnóstico obtido. Já se as glicemias forem dosadas nos dias
posteriores, enquanto a resistência insulínica predomina, a hipoglicemia
pode não ser identificada, levando o veterinário muitas vezes a fazer um
aumento equivocado na dose de insulina.

Efeito Somogyi

Figura 5: Superdose de insulina e contra-regulação - Efeito Somogyi
c) Duração curta no efeito da insulina
Para a maioria dos cães, a duração da insulina NPH varia de 10 a 14 horas,
e sua administração realizada a cada 12 horas é efetiva no controle da
diabetes. No entanto, em alguns cães, a duração do efeito da insulina
NPH é menor que 10 horas, duração muito curta para conseguir evitar
períodos de hiperglicemia ou a persistência dos sinais clínicos.
Para o diagnóstico da curta duração da insulina, realizam-se curvas
glicêmicas que demonstram: glicemias pela manhã maiores que
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300 mg/dL, combinado com o nadir da glicose por volta de 80 mg/
dL, ocorrendo em menos de 8 horas após a aplicação da insulina, e
hiperglicemia ocorrendo dentro das 12 horas de aplicação da insulina.
O diagnóstico desse problema só se torna possível com realização de
curvas glicêmicas. Muitas vezes, as glicemias realizadas de maneira
pontual não conseguirão identificar tal alteração.
Nesse caso, o tratamento consiste na troca do tipo de insulina
administrada. Segundo FELDMAN & NELSON (2015), uma boa
alterativa seria o uso da insulina Detemir, iniciando com uma dose de
0,1U/kg a cada 12 horas.
d) Duração prolongada no efeito da insulina
Em alguns cães, o nadir da glicose pode ocorrer tardiamente, isto é,
próximo ou mesmo após o horário da administração da insulina noturna.
Diante desta situação, há necessidade de se fazer uma curva glicêmica
que ajudará a demonstrar que, mesmo após a refeição noturna, a
insulina aplicada pela manhã ainda estará agindo, sendo capaz de
evitar uma hiperglicemia pós-prandial.
Quando a glicemia não aumenta nessas 2 horas após a refeição,
isso sugere um efeito mais prolongado da insulina e a troca do tipo
de insulina pode representar a opção mais eficiente. Pode-se tentar
utilizar uma insulina com ação mais prolongada como a Detemir, porém
apenas uma vez ao dia, e avaliar os resultados obtidos.
e) Absorção inadequada de insulina
As aplicações de insulina sempre no mesmo local, pode levar a um
processo inflamatório com consequente prejuízo da absorção da
insulina. Por este motivo, é importante que o tutor seja orientado a
variar os locais de aplicação no animal.
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3) Condições clínicas concomitantes causando resistência insulínica
Resistência insulínica é uma condição na qual uma quantidade normal
de insulina produz uma resposta biológica insuficiente.
Pode-se suspeitar de resistência insulínica em cães recebendo
dosagens de insulina maiores que 1,5U/kg. Quando doses altas de
insulina são necessárias para manter a glicemia abaixo de 300 mg/
dL e quando o controle glicêmico é insatisfatório, a necessidade de
mudanças na dosagem de insulina é constante.
As doenças ou condições mais frequentes que interferem na efetividade
da insulina em cães diabéticos incluem obesidade, hiperadrenocorticismo, diestro, uso de glicocorticoides, pancreatite, doença renal crônica,
doença periodontal, infecção do trato urinário e hiperlipidemia.
O tratamento e a reversão da resistência insulínica dependem de sua
etiologia.
Ajustes na dosagem de insulina administrada devem sempre ser considerados em pacientes que vão iniciar tratamento para a doença de base
que está causando resistência insulínica. A redução na dosagem da insulina varia de acordo com a gravidade
da resistência insulínica, a quantidade de
insulina que vem sendo administrada e a
expectativa de melhora rápida ou não da
resistência insulínica após o tratamento
da causa de base.
Como exemplo, em caso de início de
tratamento para hipotireoidismo, a queda
da glicemia pode ser rápida, ao passo
que, num tratamento para obesidade,
essa resistência tende a demorar um
pouco mais a ser resolvida e a queda nos
níveis de glicemia será mais gradual.
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a) Glicocorticoides e hiperadrenocorticismo
Cães diabéticos com doenças que precisam de terapia com
glicocorticoides podem desenvolver resistência insulínica após o início
do tratamento e, possivelmente, as doses de insulina precisarão ser
aumentadas. Nesses casos, a tentativa deve ser a de utilizar a menor
dose e menor frequência possível dos glicocorticoides até que eles
possam ser descontinuados.
Já nos cães com hiperadrenocorticismo, que secretam cortisol em
excesso, o controle glicêmico, normalmente, é bem difícil até que se
controle a doença de base. Quando o controle do hiperadrenocorticismo
é alcançado, deve-se monitorar com maior frequência as glicemias, para
prevenir possíveis quadros de hipoglicemia.
b) Pancreatite crônica
A pancreatite crônica é o quadro inflamatório mais comum em cães
diabéticos.
A maioria dos animais com pancreatite tem um controle prejudicado
da diabetes, necessidade de dosagens variáveis de insulina, glicemias
frequentemente maiores que 300 mg/dL, letargia e inapetência
intermitentes.
c) Doença renal crônica
DRC e DM são doenças geriátricas comuns e geralmente podem ocorrer
em conjunto. O mau funcionamento do rim pode ser secundário aos efeitos deletérios da diabetes ou ser um problema independente, ocorrendo
no mesmo momento que a diabetes mellitus em um animal idoso.
Duração prolongada do efeito da insulina, resistência insulínica e menos
comumente hipoglicemia são problemas encontrados nos cães diabéticos com doença renal concomitante.
Pacientes diabéticos apresentando PU e PD, mesmo com bom controle
glicêmico e densidade urinária baixa mesmo com glicosuria, tornam-se
suspeitos de DRC não azotêmica associada a diabetes.
d) Hiperlipidemia
O aumento nas concentrações séricas de triglicérides e colesterol é um
achado comum em cães diabéticos recém-diagnosticados e, normalmente, é resolvido após o início da insulinoterapia.
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Complicações crônicas da
diabetes mellitus em cães
Complicações resultantes da diabetes ou de seu tratamento são
comuns, dentre elas: catarata, retinopatia diabética, hipoglicemia,
pancreatite crônica, infecções recorrentes e cetoacidose diabética.
Muitos tutores, quando descobrem que seu cão tem diabetes mellitus,
se assustam ao associar a diabetes com as complicações crônicas vistas
nos humanos com a mesma afecção. No entanto, deve-se acalmar esses
tutores lembrando a eles que o desenvolvimento das complicações
advindas da diabetes em humanos requer anos para sua manifestação
e que, muitas vezes, os pets não chegarão a manifestar tais problemas.
1) Catarata diabética
A catarata diabética é a complicação a longo prazo mais comum da
diabetes mellitus em cães. Acredita- se que a patogênese da catarata
está relacionada com a alteração da osmolaridade das lentes, induzindo
um acúmulo de sorbitol e galactitol produzidos por meio da redução de
glicose e galactose pela enzima aldose redutase.
Sorbitol e galactitol são potentes agentes hidrofílicos e causam um
influxo de água nas lentes, levando a um inchaço e ruptura das fibras e
o desenvolvimento de catarata.
A partir do momento de seu início, o processo de formação da catarata
é irreversível e pode ocorrer rapidamente. Cães diabéticos mal
controlados, com problema de flutuação nas glicemias, têm um risco
maior do desenvolvimento rápido da catarata, ao mesmo tempo que,
um bom controle glicêmico com flutuações mínimas de glicemia pode
prolongar o início de sua formação da catarata.
A cegueira causada pela catarata pode ser revertida com o tratamento
cirúrgico em aproximadamente 80% dos casos. Fatores que afetam
o sucesso da cirurgia incluem o controle glicêmico antes da cirurgia,
presença de retinopatias e uveíte.
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2) Retinopatia diabética
A causa da retinopatia diabética é provavelmente multifatorial e
deve envolver mudanças bioquímicas secundárias à hiperglicemia e
aumento da atividade da aldose redutase, produtos finais de glicação
avançada, alterações hemodinâmicas e prejuízo vascular endotelial.
Fatores de risco para o desenvolvimento de retinopatia têm sido pouco
caracterizados em cães diabéticos, embora o controle glicêmico possa
estar associado com sua progressão.
Como a catarata se desenvolve com frequência nos cães diabéticos e
a mesma interfere no exame da retina, o ideal seria submeter todos
os pacientes diabéticos a exame oftalmológico completo antes que a
catarata se estabeleça.
3) Neuropatia diabética
Mais comum em gatos, ocorrendo raramente em cães.
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4) Nefropatia diabética
A glicose tem um papel importante no dano microvascular.
Inicialmente, a nefropatia diabética se manifesta com uma proteinúria,
principalmente albuminuria. Progressivamente, a filtração glomerular é
afetada resultando no desenvolvimento de azotemia e, eventualmente,
uremia. A relevância clínica dessa nefropatia é pequena em cães,
possivelmente em razão do fato de ser uma complicação crônica que
aparece após anos de tratamento em humanos, e muitas vezes os
cães vêm a óbito antes de chegar a esse momento da doença.
5) Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes mellitus e hipertensão geralmente coexistem em cães, mas
a correlação entre controle glicêmico e pressão sanguínea ainda não
foi identificada.

Manejo alimentar nos
cães diabéticos
Cães diabéticos podem ser alimentados com qualquer dieta, desde
que seja balanceada, completa e que não possua elevada quantidade
de açúcar simples. Os carboidratos são a principal fonte de energia
para o funcionamento do organismo, sendo o amido a principal fonte
de carboidrato oriundo da dieta, e possuem influencia na liberação de
insulina pós prandial e na resposta a glicose. E a sua digestibildade
pode ser alterada dependendo do tipo e da quantidade de amido que
é fornecido na dieta.
Uma maior quantidade de fibras solúveis e insolúveis é indicada para
animais diabéticos, principalmente quando há necessidade de perda
de peso. As fibras insolúveis (celulose, hemicelulose e lignina) não são
digeridas no trato gastrointestinal, enquanto as fibras solúveis (inulina,
pectina e a goma vegetal), são fermentadas pelas bactérias intestinais,
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resultando na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que podem
estar envolvidas com a produção intestinal do peptídeo glucagon-like,
responsável pela modulação do apetite, com a motilidade intestinal e
com resposta da insulina após a refeição. Elevadas concentrações de
fibras insolúveis, melhoram o controle glicêmico e diminuem a media
glicêmica pré e pós prandial, quando comparada com dietas contendo
altas concentrações de fibra insolúvel.
A alimentação deve ser fornecida em porções iguais, divididas duas
vezes ao dia, administradas no horário da aplicação da insulina. O tutor
pode ser orientado a suplementar a dieta acrescentando outras fontes
de fibra, como vagem, abóbora enlatada e suplementos com fibras
comerciais contendo psyllium ou trigo.
Animais obesos podem ser mantidos com uma dieta hipocalórica
contendo baixos valores de carboidrato e proteínas de alto valor
biológico e, diferentemente dos gatos, não há riscos de desenvolver
lipidose hepática, e a perda de peso deve ser de 1 a 2% por semana.
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A atividade física regular pode ser considerada em animais que estão
sob dietas para perda de peso.
Se o animal não quiser se alimentar, o ideal é educar os tutores a
mensurarem a glicemia em domicílio e contactarem o médico
veterinário. Deve-se considerar aplicar metade da dose usual da
insulina e monitorar sinais de hipoglicemia. O tutor deve ser orientado
a reconhecer esses sinais, como letargia, sonolência, comportamento
anormal, marcha anormal, fraqueza, tremores e convulsões. Se o
animal estiver consciente, uma refeição com elevada quantidade de
carboidratos deve ser fornecida. Se o animal não estiver responsivo,
pode-se administrar uma ou duas colheres de sopa de xarope de milho
ou mel na gengiva, e se houver melhora clínica, em geral nos primeiros
5 minutos, deve-se alimentar o animal e levá-lo ao médico veterinário.
As dietas em cães e gatos devem ser ajustadas quando estes
apresentarem outras doenças concomitantes, como doença renal
crônica, pancreatite, doenças intestinais, entre outras.
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Diabetes mellitus felina
(DMF)
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Etiologia / Classificação da DMF
Apesar do crescente aumento na incidência de obesidade e diabetes
mellitus em felinos nos últimos 40 anos, diversos fatores genéticos,
inflamatórios, nutricionais, hormonais e imunológicos podem estar
associados ao surgimento da doença em ambas espécies, e esta tendência
parece estar associada a um maior contato com fatores ambientais
adversos frente a complexos fatores genéticos em segundo plano.
A diabetes mellitus pode ser considerada a principal doença do pâncreas
endócrino em felinos, e é considerada um grupo de doenças metabólicas
de múltiplas origens e caracterizada por hiperglicemia crônica, glicosúria
e distúrbios no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, que
surge como resultado de defeitos na secreção da insulina, defeitos na
ação da insulina ou ambos.
Tipicamente, a DM é classificada em dois tipos principais em humanos:
a DM tipo-1 (“diabetes juvenil”, diabetes mellitus insulina dependente - DMID), mais similar à doença observada em cães, a qual traz um
componente genético forte associado à autoimunidade contra células
beta pancreáticas secretoras de insulina; e a DM tipo-2 (“diabetes senil”,
diabetes mellitus não insulina dependente - DMNID), que compartilha
muitas similaridades com a doença observada em felinos e é marcada,
principalmente, pela deposição de peptídeo amiloide nas ilhotas pancreáticas, levando à disfunção das células beta. No entanto, a visão atual de
felinos diabéticos prevê a aplicação da terapia insulínica em virtualmente
100% dos casos, o que faz a classificação que leva em consideração a
necessidade de insulina no tratamento (DMID x DMNID) cair por terra.
Na DM tipo-2, forma da doença muito similar à observada em felinos,
a resistência insulínica secundária à obesidade gera um mecanismo
diabetogênico de longo prazo. Felinos e humanos que desenvolvem DM
tipo-2 apresentam um marcador patológico clássico, que é a amiloidose
das ilhotas pancreáticas. Este depósito amiloide é secundário a maior
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secreção, e consequente deposição no interstício das ilhotas do
peptídeo amilina. A amilina é um hormônio co-secretado pelas células
beta pancreáticas no momento da secreção da insulina e que auxilia
no controle glicêmico, regulando a secreção de glucagon e retardando
a velocidade digestiva. Contudo, frente a esta maior secreção e
deposição intersticial, cronicamente, a amiloidose perturba a entrega de
nutrientes e oxigênio, levando à disfunção das células beta e prejuízo à
secreção de insulina. Recentemente, um papel do acúmulo intracelular
de amiloide tem sido apontado como um fator tão ou mais importante
que os depósitos extracelulares. Além disso, a glicotoxicidade também
corrobora na documentação de hipoinsulinemia no momento do
diagnóstico nestes pacientes. A maior parte dos pacientes felinos
diabéticos é composta de machos castrados que vivem em ambientes
indoor; todos importantes fatores de risco para obesidade, resistência
insulínica e diabetes mellitus. Outros fatores de risco documentados em
felinos são dieta comercial seca rica em carboidratos, infecções orais,
gênero masculino, uso de corticoides, idade e a raça Birmanês.
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PONTO-CHAVE: O tecido adiposo é reconhecido como um tecido
endócrino ativo, especialmente em pacientes obesos, com elevada
secreção de adipocitocinas (hormônios secretados pelos adipócitos)
pró-inflamatórias, como a leptina, IL-1, TNF-α, resistina, dentre outras.
A única adipocitocina com efeitos benéficos é a adiponectina, a qual
apresenta efeitos anti-inflamatórios e pró-insulínicos. Contudo, a
adiponectina também é a única adipocina que tem sua secreção reduzida
frente à obesidade, sendo vista como um importante fator associado à
patogenia da DM tipo-2 em felinos e humanos.
Na espécie felina, apesar de a grande maioria dos pacientes apresentar
DM tipo-2, a pancreatite apresenta importante papel na patogenia de
alguns pacientes em estágio final da pancreatite crônica. Apesar de
considerar-se que a pancreatite sozinha não seja severa o suficiente
para induzir diabetes em felinos, cerca de 50% dos pacientes felinos
diabéticos apresentam evidências histológicas de pancreatite em
necropsia, sugerindo um possível efeito adicional na perda de massa
de células beta.
Outras formas de diabetes associadas a doenças hormonais (hiperadrenocorticismo, acromegalia, hipertireoidismo) e as diabetes secundárias
ao emprego de glicocorticoides são bem descritas em felinos. Na espécie felina, a caracterização do hipersomatotropismo (excessiva produção
de GH por tumores hipofisários) em pacientes diabéticos tem sido crescente. Eventualmente, um fenótipo acromegálico pode estar presente,
contudo, esta costuma ser uma característica mais tardia da excessiva
produção de GH. Apesar de incomum em felinos, o hiperadrenocorticismo (ACTH-dependente, ou ACTH-independente) é reconhecido em
alguns casos como causa da resistência insulínica e origem do quadro
diabético. No entanto, apesar de o hipertireoidismo ser talvez a principal
doença endócrina de felinos atualmente, e sabidamente o quadro estar
associado à resistência insulínica, é incomum a coexistência de diabetes
mellitus e hipertireoidismo. Além disso, diabetes juvenil é extremamente incomum em felinos, podendo ser decorrente de eventos imunomediados, ou defeitos nas ilhotas pancreáticas. As principais causas de diabetes mellitus em gatos foram descritas anteriormente no quadro 1 na
seção de diabetes mellitus canino.
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Apresentação clínica
A figura 1 sintetiza a fisiopatogenia da DMF. Uma vez estabelecida a
deficiência absoluta ou relativa da liberação de insulina pelas células beta,
ocorre uma redução na utilização tecidual de glicose, aminoácidos e ácidos
graxos. O fígado acelera os processos de glicogenólise e gliconeogênese,
gerando um excesso de glicose no sangue. Este processo é mediado não
somente pela falta de insulina, como também pelo excesso relativo de
glucagon, uma vez que a hipoinsulinemia favorece a secreção de glucagon
pelas células alfa das ilhotas. A glicose proveniente da dieta também
contribui para a hiperglicemia, induzindo ainda mais glicotoxicidade. Toda
glicose circulante é livremente filtrada nos glomérulos renais, contudo,
as células dos túbulos renais proximais apresentam uma capacidade
limitada de reabsorver esta glicose do ultra-filtrado glomerular. Em gatos,
este limiar é ultrapassado quando a glicemia fica acima de valores de
250 a 280 mg/dL. Nesta situação, ocorre a presença de glicose na urina
(glicosúria). Esta glicosúria promove diurese osmótica, impedindo a água
de ser reabsorvida ao longo do néfron, levando, assim, à poliúria. O centro
da sede, localizado no hipotálamo, é ativado quando detecta aumento na
osmolaridade do líquido cefalorraquidiano e/ou quando recebe estímulos
aferentes dos barorreceptores pulmonares, atriais, aórticos, carotídeos
e renais em situações de hipovolemia, desencadeando a polidipsia
compensatória à poliúria.
Hiperglicemia

Músculos, tecido
adiposo e fígado

Rins

Desidratação

Glicosúria
Poliúria

Centro da sede

Perda de peso
Deficiência
de insulina

Centro da saciedade

Polidipsia

Polifagia

Figura 1. Fisiopatogenia da diabetes mellitus
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A insulina suprime o sistema lipase hormônio-sensível, e frente à
hipoinsulinemia ocorre acentuada lipólise, gerando ácidos graxos livres
não esterificados (utilizados como fontes de combustível oxidativo
extra-hepático, também sendo assimilados pelo fígado) e glicerol
(utilizado na gliconeogênese). A insulina também apresenta um efeito
anabólico sobre a musculatura, e frente à hipoinsulinemia crônica
ocorre catabolismo de proteínas como fonte de aminoácidos para a
gliconeogênese. Esta lipólise e proteólise intensas, associadas à perda
calórica representada pela glicosúria, são responsáveis pela perda de
peso dos pacientes. Dois centros hipotalâmicos controlam a ingestão
de alimentos: o “centro da fome” na região lateral, responsável pelo
controle da quantidade de alimento ingerido, e o “centro da saciedade”,
localizado na região ventro-medial. A insulina é um importante regulador
e ativador do centro da saciedade, e na sua ausência, associado ao
processo catabólico, ocorre um estímulo à polifagia. Outros mecanismos
neuroendócrinos complementam o controle do apetite e peso corporal.
Desta forma, temos a fisiopatologia dos ditos 4 P´s da diabetes (poliúria,
polidipsia, perda de peso e polifagia).
Além destas alterações clássicas, muitos gatos podem desenvolver
neuropatia periférica, associada a uma postura e andar plantígrado e,
eventualmente, palmígrado de acordo com a severidade e cronicidade
da hiperglicemia. Pacientes diabéticos costumam se apresentar mais
prostrados, abatidos e com alterações de pelagem, como pelame mais
seco, opaco e quebradiço, especialmente nos quadros mais avançados.
30 a 40% dos pacientes diabéticos podem se apresentar inicialmente
em cetoacidose diabética, uma condição
grave e limitante à vida, associada à falta de
apetite, náuseas, êmese, hiperglicemia
acentuada, cetonemia e acidose
metabólica (cetoacidose); demandando
tratamento emergencial.
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Diagnósticos e exames complementares
A história em praticamente todos os pacientes diabéticos envolve os sinais
clássicos (4 P´s), sendo que poliúria e a polidipsia não se desenvolvem
até que ocorra glicosúria. Ocasionalmente, o motivo da consulta pode
ser a dificuldade locomotora em felinos em razão do andar plantígrado
decorrente da neuropatia diabética. A cetoacidose está presente no
momento do diagnóstico em cerca de 35% dos casos, evidenciada muitas
vezes por anorexia e vômitos. Uma anamnese minuciosa deve sempre
ser realizada à procura de doenças concomitantes que estão presentes
na grande maioria dos casos de DM. A identificação e tratamento
destas desordens é fundamental para o sucesso da manutenção do
paciente diabético. Além disso, deve-se buscar a identificação de hábitos
alimentares, ambiente, histórico medicamentoso e quaisquer fatores que
possam ter implicação no surgimento da doença, como ambiente indoor
e uso de glicocorticoides de depósito.
O diagnóstico da doença requer a presença das manifestações clínicas
apropriadas (i.e., poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso) associadas
à constatação de hiperglicemia e glicosúria. Tipicamente por serem
petiscadores natos e fazerem diversas
pequenas refeições por dia, gatos não
apresentam hiperglicemia pós-prandial
importante. Desta forma, os felinos
não demandam obrigatoriamente
de jejum para aferição de glicemia.
Os diversos aparelhos portáteis para
medição da glicemia disponíveis
permitem o rápido diagnóstico,
contudo, atenção é necessária à
validação do aparelho para uso em
gatos, pois alguns equipamentos
podem superestimar hiperglicemias,
enquanto outros podem subestimálas. É importante a determinação de
Figura 2: Glicosímetro
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ambas, hiperglicemia e glicosúria, pois a hiperglicemia diferencia o DM da
glicosúria renal primária, e a glicosúria diferencia o DM de outras causas
de hiperglicemia, apesar de que, tipicamente, pacientes diabéticos não
complicados apresentam glicemias em jejum entre 250-450 mg/dL.
Para felinos, em decorrência de facilmente alguns pacientes
desenvolverem hiperglicemias pronunciadas frente a estresse (até
400 mg/dL) mesmo não demonstrando maiores evidências clínicas de
estresse, pode-se manter o paciente aclimatando-se em uma gaiola, ou
box isolado por 2 a 4 horas antes de repetir uma nova coleta de sangue
para caracterização de hiperglicemia persistente. Esta conduta deve ser
tomada especialmente em pacientes que não apresentam sinais clínicos
da doença. A avaliação de frutosamina sérica para diagnóstico em felinos
tem aplicação limitada, uma vez que muitos pacientes diabéticos podem
manter valores de frutosaminemia ainda dentro dos valores de referência
no momento do diagnóstico, e os que apresentam frutosaminas elevadas
no momento do diagnóstico normalmente têm sinais clínicos clássicos
bastante evidentes que imprimem um maior valor preditivo positivo para
uma documentação isolada de hiperglicemia.
Uma completa avaliação da saúde do paciente diabético é recomendada
logo após o diagnóstico inicial da doença para identificar qualquer
doença concomitante que possa estar causando ou contribuindo para
a intolerância à glicose (como hiperadrenocorticismo, hipertireoidismo,
acromegalia), que possa resultar da intolerância à glicose (como cistites
bacterianas, neuropatia) ou estabelecer alterações no tratamento (como
pancreatite, doença renal crônica). É indicado um perfil mínimo composto
de ultrassonografia, hemograma, perfil bioquímico sérico, urinálise
com cultura de bactérias e antibiograma. A ultrassonografia é uma boa
ferramenta para avaliar pâncreas, adrenomegalia, e alterações hepáticas
e do trato urinário (cistites, pielonefrite).
Em diabéticos não complicados, é comum um hemograma sem alterações.
Policitemia leve pode ocorrer nos casos de desidratação. Aumento
na leucometria total pode ser causado por processos infecciosos ou
inflamatórios. Desvio à esquerda e presença de neutrófilos degenerados
ou tóxicos suportam o envolvimento de infecção na leucocitose. Nos
pacientes com DM não complicada, o painel bioquímico seria considerado
normal, exceto pela hiperglicemia. A DM descontrolada é acompanhada de
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aumento nas concentrações de triglicerídeos, colesterol e ácidos graxos
livres em razão da redução da atividade da lipase lipoproteica e da deficiência
de insulina com consequente ativação da lipase hormônio-sensível,
respectivamente. Hiperamilasemia e hiperlipasemia também podem
estar presentes quando há pancreatite aguda intercorrente, contudo,
para melhor avaliação de lesão pancreática, pode-se solicitar testes mais
específicos, como a imunoreatividade sérica semelhante à tripsina (TLI)
e imunoreatividade sérica da lipase pancreática específica para a espécie
(PLI). A TLI ainda pode indicar insuficiência pancreática exócrina se estiver
reduzida. As alterações mais comuns são aumento nas atividades das
enzimas alanina transaminase (ALT) e fosfatase alcalina (FA). Os altos
níveis de ALT, com reduzidos níveis de uréia, hipoalbuminemia e altos
níveis de ácidos biliares podem indicar outra hepatopatia além da lipidose.
Hiperbilirrubinemia é indicativo de obstrução extrahepática, provavelmente, por pancreatite. Valores
muito elevados de atividade de FA podem indicar
lipidose hepática em felinos. A concentração de
frutosamina é uma mensuração de todas as
proteínas glicosiladas séricas. Como a albumina
é a principal proteína plasmática e apresenta
meia vida de aproximadamente duas semanas, a
concentração de frutosamina oferece um indicador
confiável da glicemia nos últimos 7 dias em
felinos. No entanto, para correta interpretação
da frutosaminemia, é importante avaliar a
albuminemia do paciente, pois pacientes
hipoalbuminêmicos ou hipertireoideos
tenderão a apresentar valores
de
frutosamina
suprimidos,
interferindo na interpretação do
teste. O quadro 1 sumariza
as principais alterações na
bioquímica sanguínea que
podem ser documentadas em
pacientes diabéticos de acordo
com o grau de complicações
presentes no diagnóstico.
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Quadro 1

Principais alterações na bioquímica sérica e
urinálise em gatos diabéticos
PARÂMETRO

RESULTADO EM DIABÉTICOS

Albumina

↓, N ou ↑

ALT

N ou ↑

Fosfatase Alcalina

N ou ↑

Lipase Pancreática Específica

N ou ↑

TLI

↓, N ou ↑

Creatinina e Ureia

N ou ↑

Triglicerídeos e Colesterol

N, ↑ ou ↑↑

Glicose

↑, ↑↑ ou ↑↑↑

Frutosamina

N, ↑, ↑↑ ou ↑↑↑

B-OH- Butirato

N, ↑ ou ↑↑

Potássio

↓, N ou ↑

Densidade Urinária

↓ *, N ou ↑

Glicosúria

↑, ↑↑ ou ↑↑↑

Cetonúria

N, ↑ ou ↑↑

Proteína: Creatinina Urinária

N ou ↑

Legenda: ↓: reduzido / N: normal / ↑: elevado
*Quando associado a doenças que provoquem diluição da urina. Por exemplo: doença renal crônica e hipertireoidismo.
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Na urinálise, glicosúria, cetonúria, lipúria, proteinúria, bacteriúria
(com ou sem a presença de piúria) e hematúria são achados comuns
em pacientes com DMF. Se grandes quantidades de cetonas forem
detectadas no exame químico da urina, especialmente em um
animal com sinais sistêmicos de doença (letargia, vômitos, diarreia
ou desidratação), deve-se realizar o diagnóstico de cetose diabética
e estabelecer terapia apropriada. A presença de corpos cetônicos na
urina na DMF é considerada como diagnóstico de cetose, porém não
de diabetes. Além disso, a presença de cetonúria não necessariamente
indica cetoacidose, pois os mecanismos tampões do organismo podem
estar mantendo o pH plasmático compensado. A cetonúria pode ocorrer
em indivíduos saudáveis em jejum, enquanto a lipúria ocorre em doenças
degenerativas dos túbulos, como acontece no DM canino.
A densidade da urina de gatos diabéticos é comumente maior que
1.035. Pacientes com diabetes e densidade urinária inferior a 1.030
são suspeitos de portarem alguma outra patologia associada à poliúria
e polidipsia, frequentemente uma doença renal crônica nos felinos.
Proteinúria, normalmente, é resultado de infecções do trato urinário
ou glomerulopatia hipertensiva. A cistocentese, utilizando técnicas
assépticas para urocultura e testes de sensibilidade, é indicada em
razão da elevada incidência de infecções do trato urinário ocultas em
pacientes com DM, bem como a relação proteína:creatinina destes
pacientes deve ser monitorada.
Alguns testes hormonais podem ser interessantes em pacientes
diabéticos recém-diagnosticados. Por exemplo, a determinação de
insulina sérica basal permite avaliar se o paciente é um típico diabético
(hipoinsulinêmico) ou se estamos frente a uma diabetes secundária
a um quadro de resistência à insulina (normo ou hiperinsulinêmico).
Nesta última situação, esforço deve ser empregado na resolução da
causa da resistência à insulina pela possibilidade de remissão do estado
diabético. A mensuração do IGF-1 (fator de crescimento semelhante à
insulina tipo I) pode ser interessante em felinos, em especial os com
feições acromegálicas. Da mesma forma, um teste de supressão por
baixa dose de dexametasona pode ser indicado de acordo com o exame
físico do paciente (alopecia simétrica bilateral, abdômen pendular).
Testes de avaliação da função tireoidiana (T4 total) devem aguardar
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um controle do estado diabético antes de serem solicitados. A DMF
pode provocar um falso-negativo em um teste para hipertireoidismo
caso a diabetes seja secundária à hiperfunção tireoidiana, algo que
poderia ser facilmente documentado com uma adequada palpação de
tireoides e mensuração de T4 total sérico na ausência da diabetes.

Tratamento
O tratamento do gato diabético consiste na insulinoterapia, manejo
dietético, interrupção de drogas diabetogênicas e prevenção ou
controle de doenças concomitantes.
Os principais objetivos da terapia da diabetes mellitus felina são:
redução ou eliminação das manifestações clínicas da doença, como
poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, por meio de um bom
controle glicêmico, aumentando a chance de se obter a remissão
da diabetes; evitar complicações da doença e da terapia, como
cetoacidose diabética, neuropatia diabética e hipoglicemia; garantir
uma boa qualidade de vida ao animal e ao tutor.
Para conseguir sucesso no tratamento, é fundamental que o tutor
colabore com o veterinário e esteja constantemente motivado, visto
que o monitoramento da doença por meio das aferições de glicemia
pode ser intenso. Além disso, é importante que o comportamento do
animal permita todo esse manejo.
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Insulinoterapia em gatos
As insulinas de ação intermediária foram, durante muitos anos, utilizadas
na terapia do gato diabético não complicado. A dose inicial de insulina
NPH era 1 a 2U/gato a cada 12 horas, porém, infelizmente, sua duração de
ação é considerada inferior a 12 horas e tende a fazer um pico pronunciado
poucas horas após a sua administração com risco de hipoglicemia, não
sendo, portanto, uma boa opção.
A insulina Lenta (Caninsulin®) de origem suína é licenciada para uso em
felinos. É idêntica à insulina canina e difere da insulina felina em 3 aminoácidos, estando disponível na concentração de 40 UI/mL, devendo ser administrada na dose de 0,25 a 0,5U/kg a cada 12 horas com seringas de insulina próprias para esta concentração fornecidas pelo fabricante. Estudos
apontam que o controle glicêmico é obtido em 60 a 70% dos casos com
essa insulina, e a taxa de remissão é em torno de 15 a 43%. No entanto,
em uma porcentagem substancial de gatos, sua duração de ação é inferior
a 12 horas, dificultando um controle satisfatório da doença nesses casos.
A insulina Protamina zinco é uma das escolhas para tratamento de
diabetes em felinos, mas não está disponível no mercado nacional, e a
dose inicial recomendada é a de 1U/gato a cada 12 horas.
As insulinas recombinantes humanas de ação lenta (Glargina e Detemir)
são atualmente as indicadas como primeira opção no tratamento de
pacientes felinos diabéticos. Os análogos de insulina são considerados
a melhor escolha por se assemelharem à secreção fisiológica e
relativamente constante da insulina pelo pâncreas entre as refeições
(insulina basal), que tem como principal função controlar a produção da
glicose hepática .
A Glargina tem ph de aproximadamente 4, e por isso forma precipitados no tecido subcutâneo quando aplicada. Dessa forma, pequenas
quantidades de insulina são liberadas gradativamente, o que combina
perfeitamente com o hábito alimentar do felino, que envolve pequenas
refeições várias vezes ao dia. A associação desta insulina a uma dieta
adequada, aumenta muito as chances de remissão da doença.
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A insulina Detemir tem um ácido mirístico ligado à lisina na posição B29
da molécula de insulina e essa alteração é responsável por promover
retardo na sua absorção após a aplicação. Uma vez absorvida, ela se liga
reversivelmente à albumina e é liberada lentamente no sangue e nos
tecidos. Um fator negativo ao uso desta insulina é o custo mais elevado
que as demais e a maior potência, elevando o risco de hipoglicemia.
A dose inicial tanto da insulina Glargina como da insulina Detemir vai
depender dos sintomas clínicos, da gravidade da hiperglicemia ou do
peso corpóreo, mas como regra geral, pode ser usado qualquer um dos
protocolos abaixo, lembrando que a dose inicial nunca deve exceder 2U/
gato, mesmo em gatos grandes e muito obesos:
Protocolo 1:
Peso corpóreo < 2,5 kg = 0,5UI/gato/b.i.d.
2,5 ≤ Peso corpóreo ≤ 4,0 kg = 1,0UI/gato/b.i.d.
Peso corpóreo > 4 kg = 1,5 a 2UI/gato/b.i.d.
Protocolo 2:
Glicemia > 360 mg/dL = 0,5UI/kg*/b.i.d.
Glicemia < 360 mg/dL = 0,25UI/kg*/b.i.d.
*Considerar o peso corpóreo ideal.
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Figura 3

Manejo da insulinoterapia em felinos

Glicemia > 360 mg/dl

Glicemia < 360 mg/dl

Dose inicial: 0,5 U/kg

Dose inicial: 0,25 U/kg
Após 1 semana de terapia com insulina

Glicemia
jejum
> 360 mg/dl

Nadir
≥ 180 mg/dl

1 dose: 0,5 U/injeção

Glicemia
jejum 180 a
360 mg/dl

Nadir
90 a 180
mg/dl

Continuar a mesma dose

Glicemia
jejum
≤ 180 mg/dl

Nadir
60 a 90
mg/dl

↓ dose: 0,5 U/injeção

Se não há sintomas de hipoglicemia

Nadir
< 60 mg/dl
↓ dose: 1 U/injeção

↓ dose de insulina em 50%

Após 2 semanas de terapia com insulina
Glicemia
jejum
≤ 180 mg/dl

Monitorar
glicemia
4/4h por 12h

Glicemia
manter
≤ 180 mg/dl

Suspender
insulina:
remissão

Rechecar
glicemia
em 1 semana

Acompanhamento terapêutico
O monitoramento da ingestão hídrica, produção de urina, apetite e ganho
de peso são os principais sinais a serem observados pelos tutores de
animais diabéticos que estão iniciando o tratamento. Associados a essas
avaliações clínicas, podemos fazer o monitoramento da glicemia em
domicílio ou na clínica.
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Monitoramento glicêmico
O controle glicêmico pode ser feito semanalmente ou a cada 72 horas.
É importante que as glicemias sejam realizadas pela manha e à noite
para que o comportamento de cada insulina aplicada seja avaliada. As
glicemias podem ser feitas antes da aplicação da insulina, para evitar
aplicações em animais hipoglicêmicos e no nadir da glicose. Considerase bom controle glicêmico quando os sintomas de diabetes se revertem
e quando as concentrações de glicose se encontram entre 80 e 250
mg/dL ao longo do dia, sendo o nadir de glicose ideal de 100 a 150 mg/
dL. É muito importante que os donos sejam orientados a reconhecer
os sinais de hipoglicemia. A aferição de glicemia pode ser feita em vasos
periféricos (pavilhão auricular, gengiva, ponta da cauda), em domicílio ou
nas clínicas, por meio de aparelhos de glicemia aprovados e testados para
uso na veterinária. O tutor também deve ser treinado a usar o aparelho da
forma correta para que não obtenha leituras inadequadas.

Figura 4: Monitoramento glicêmico por meio de aparelho de glicemia portátil
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Curva glicêmica
A curva glicêmica, ou dosagem seriada de glicemia, pode ser realizada
em um período de 12 ou 24 horas (ideal), e a dosagem de glicemia destes
pacientes deve ser realizada a cada 60 minutos. Esse protocolo serve
para determinar:
• Tempo de ação da insulina.
• Nadir da glicose sanguínea.
• Presença de efeito Somogyi.
Em casos de curvas mostrando mau controle glicêmico, devemos ajustar
a dose de insulina e, em alguns casos, trocar o tipo de insulina.
É importante que a rotina do paciente seja mantida para que a curva reflita
a realidade. Aparelhos de monitoramento contínuo de glicemia já estão
disponíveis no mercado nacional e parecem ser úteis para determinação
do nadir e tempo de ação da insulina, mas para o autor, possuem falhas
na precisão das glicemias lidas.
O tutor deve ser treinado para o reconhecimento de alterações importantes
durante o tratamento. O quadro ao lado mostra um informativo que pode
ser entregue aos tutores na consulta.
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Quadro 2

Informações sobre gatos portadores de diabetes mellitus

• Observe atentamente o animal quanto à ingestão de água, produção de
urina, apetite e alterações no peso corporal. Estes aspectos são importantes
para avaliação do tratamento.
• Evite variações bruscas na rotina de exercícios do animal. A atividade física
é um excelente adjuvante no tratamento; no entanto, a prática de exercícios
deve seguir os horários e a intensidade recomendada pelo médico veterinário.
• Armazene a insulina preferencialmente nas gavetas da geladeira (4 a
8ºC). Evite exposição à luz. Para transporte da insulina, faça-o sempre dentro
de um isopor, preferencialmente com gelo, porém evite o contato direto da
insulina com o gelo. Evite usar o mesmo frasco de insulina por mais de 30 dias,
independentemente do volume restante no frasco.
• Verifique se não tem bolhas na seringa e se aspirou a dose correta de insulina.
Evite que pessoas não familiarizadas ao tratamento administrem a insulina.
Lembre-se sempre de higienizar a região onde ela será aplicada e também de
variar os locais de aplicação ao longo da superfície dorsal do animal.
• Em casos de problemas na aplicação (por exemplo “Apliquei a insulina, mas
observei que alguma quantidade foi injetada fora do animal”), jamais reaplique
a insulina. É preferível uma hiperglicemia que vai durar até a próxima aplicação
do que uma hipoglicemia, que pode ser fatal.
• Em casos de hipoglicemia, coloque uma colher de mel, açúcar ou algo doce
em baixo da língua do animal. Ofereça uma refeição o mais rápido possível sem
aplicar insulina e contate quanto antes. Não retome o uso de insulina antes de
conversar com o veterinário.
• Não interrompa o tratamento sem autorização do médico veterinário.
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Complicações da insulinoterapia
Embora na maioria dos casos, é possível se obter controle glicêmico
nos primeiros três meses de tratamento, alguns problemas podem
ocorrer até que isso aconteça, dentre eles: hiperglicemia de estresse,
hipoglicemia, erros na aplicação, subdose ou overdose de insulina com
contra-regulação (efeito Somogyi), curta duração ou duração prolongada
do efeito da insulina, absorção inadequada e doenças concorrentes
causando resistência insulínica.
1) Hiperglicemia de estresse
A hiperglicemia de estresse se desenvolve em gatos em razão da liberação
das catecolaminas. O aumento na glicemia causado pelo estresse pode
ser de moderado a acentuado.
A falha no reconhecimento da hiperglicemia induzida pelo estresse
pode levar a uma interpretação errônea de mau controle da diabetes.
Se a dosagem de insulina nesses casos é aumentada, pode ocorrer
hipoglicemia e efeito Somogyi secundário.
Deve-se suspeitar de hiperglicemia de estresse quando há uma disparidade
entre a glicemia observada na aferição e o exame físico, peso corporal e
observações dos sintomas pelo tutor. Dosagem de frutosamina também
pode auxiliar nesses casos, pois não é influenciada por um aumento na
concentração da glicose sanguínea em um período curto de tempo.
2) Hipoglicemia
Hipoglicemia é a complicação mais séria da insulinoterapia.
NIESSEN et al. (2010) identificou, por meio de um estudo, que o medo
de hipoglicemia era o principal fator de impacto negativo na vida dos
tutores de gatos diabéticos em tratamento com insulina. Sabemos que
quanto mais justo o controle das glicemias com insulina, maior o risco do
paciente apresentar hipoglicemia.
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A hipoglicemia em gatos diabéticos é causada por um excesso de
insulina absoluto ou relativo. Pode acontecer após um aumento na dose
de insulina que vem sendo administrada ou decorrente do aumento
da sensibilidade à insulina secundário a uma melhora na causa da
resistência, remissão da diabetes, longa duração da ação da insulina com
consequente sobreposição de doses ou falta de ingestão de alimento.
A hipoglicemia pode ser sintomática ou assintomática, não há uma “nota
de corte” a partir da qual a hipoglicemia se torna sintomática, mas quanto
menor for a concentração e glicose sanguínea, e quanto mais rápido ela
cair, mais provável que os sinais clínicos apareçam.
Gatos hipoglicêmicos, na maioria das vezes, ficam mais quietos e se
escondem (conforme mostrado no quadro 3). Podem apresentar letargia,
fraqueza, salivação, ataxia, chegando a convulsões e coma. Hipoglicemia
grave pode ser fatal, por isso, os tutores devem ser orientados a oferecer
alimentos ou glicose por via oral nesses casos.
Em gatos apresentando hipoglicemia (glicemias abaixo de 70 mg/dL),
deve-se descontinuar a administração de insulina até que a glicemia
esteja maior que 180 mg/dL. Após isso, é possível voltar com a insulina
na metade da dose que vinha sendo administrada.

Quadro 3

Hipoglicemia pode se tornar uma emergência grave.
Saiba reconhecê-la:

Desorientação

Alucinações

Letargia

Tremores

Comportamentos
bizarros

Vocalização
excessiva

Agitação
excessiva/Ofego

Andar
cambaleante

Incontinência
urinária

Pupilas
dilatadas

Fraqueza/
Letargia

Sono
profundo

Colapso

Convulsões

Depressão

Cegueira
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3) Overdose de insulina e efeito Somogyi
O efeito Somogyi é definido como uma hiperglicemia de rebote por meio
da secreção de hormônios contra-regulatórios, durante uma hipoglicemia
induzida por overdose de insulina.
Esse efeito pode ocorrer quando as glicemias se encontram em níveis
abaixo de 65 mg/dL ou quando a queda na concentração de glicose
sanguínea ocorre muito rapidamente.
O período de hiperglicemia após o pico de hipoglicemia pode durar de
14 a 72 horas, portanto, o efeito Somogyi deve sempre ser considerado
como diferencial nos casos em que a curva glicêmica demonstra uma
hiperglicemia persistente.
Se o efeito Somogyi for identificado, deve-se reduzir a dose de insulina
administrada.
4) Problemas técnicos
Erros na aplicação e no manejo da insulina são causas frequentes de mau
controle glicêmico, dentre eles destacam-se: falha ao homogeneizar a
insulina, na diluição, no armazenamento, uso de insulina fora da validade,
uso de seringa incorreta.
É importante pedir ao tutor que faça a aplicação na sua frente,
possibilitando, assim, identificação de falhas no manejo.
5) Baixa dose de insulina
A maioria dos gatos requer uma dose de insulina entre 0,5 a 3U por
animal/b.i.d (normalmente doses menores que 1U/kg b.i.d). No entanto,
alguns gatos precisam de doses maiores que 1UI/kg b.i.d na fase inicial
da terapia até que haja uma melhora na glicotoxicidade. O aumento na
dosagem deve ser feito gradualmente, 0,5U/gato b.i.d a cada 5 a 7 dias,
e as glicemias checadas após a mudança.
Se um animal persistir com hiperglicemia recebendo uma dose de insulina
inferior a 1 UI/kg/b.i.d ou se ele estiver sendo tratado com insulina apenas
uma vez ao dia, uma subdose de insulina deve ser considerada; sendo
indicado aumentar a dose ou a frequência de administração de insulina.
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6) Duração curta no efeito da insulina
A administração de insulina NPH em gatos normalmente apresenta curta
duração, não devendo, por isso, ser indicada nessa espécie.
O diagnóstico de curta duração de insulina é feito em animais que estão
com o nadir dentro da referência (80 a 140 mg/dL) e apresentam valores de
glicemia superiores a 270 mg/dL em menos de 10 horas após a aplicação.
O tratamento consiste em trocar o tipo de insulina por uma com duração
mais longa. Em gatos utilizando Caninsulin, sugere-se a troca por insulina
Glargina (Lantus), e se o gato é medicado com insulina Glargina sugerese a troca por insulina Detemir (Levemir).
7) Duração prolongada do efeito da insulina
Pode ocorrer, ocasionalmente, em gatos tratados com insulina Glargina
ou Detemir BID. Se a duração do efeito da insulina é maior que 12
horas, pode haver uma sobreposição de efeito e consequentemente
hipoglicemia. Um indicativo de efeito prolongado da ação da insulina é
quando o nadir da glicose ocorre 10 horas após a aplicação da insulina
ou quando há uma queda contínua nos níveis de glicose até a próxima
aplicação. Em alguns gatos, uma redução discreta na dose pode
contrabalancear o efeito prolongado.
8) Doenças concomitantes causando resistência insulínica e
diabetes induzido por medicação
A maioria dos gatos requer uma dose de insulina entre 0,5 a 3UI BID
(normalmente doses inferiores que 1U/kg BID). Nos animais que
necessitam de doses de insulina maiores que as citadas, deve-se
considerar doenças concomitantes causando resistência insulínica (após
terem sido descartados os possíveis problemas com manejo da insulina
e aplicação). Suspeita-se de resistência insulínica quando o controle
glicêmico é ruim com doses de insulina maiores que 1UI/kg BID, quando
altas doses (maiores que 1,5UI/kg BID) são necessárias para manter a
glicemia menor que 270 mg/dL e quando o controle glicêmico é ruim,
necessitando de ajuste nas doses de insulina constantemente.
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Qualquer desordem inflamatória, infecciosa, neoplásica e endócrina pode
causar resistência insulínica, assim como a obesidade e administração de
fármacos antagonistas da insulina. Nos gatos, a resistência insulínica é
frequentemente causada por obesidade, doença renal crônica, infecção
em cavidade oral, hiperadrenocorticismo, hipertiroidismo e acromegalia.
a) Obesidade
A obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento de
diabetes nos felinos. Ela atua reduzindo a sensibilidade do organismo
à ação da insulina, e gatos obesos têm 4 vezes ou mais chances de se
tornar diabéticos.
b) Doença renal crônica
DRC e DM são doenças geriátricas comuns e geralmente podem ocorrer
em conjunto. O mau funcionamento do rim pode ser secundário aos efeitos
deletérios da diabetes ou ser um problema independente, ocorrendo no
mesmo momento que a diabetes mellitus em um animal idoso.
Duração prolongada do efeito da insulina, resistência insulínica e menos
comumente hipoglicemia são problemas encontrados nos gatos
diabéticos com doença renal concomitante.
c) Hipertireoidismo
Já foi demonstrado que o hipertireoidismo é uma doença que causa
resistência insulínica. Devemos sempre avaliar a função tiroidiana em
gatos recém-diagnosticados.
Se a concentração de T4 estiver alta, deve-se iniciar o tratamento do
hipertireoidismo junto com a insulinoterapia, e se a dosagem estiver de
normal à baixa, inicia-se apenas o tratamento para a diabetes. Alguns
gatos devem ser retestados após algumas semanas, principalmente os
que apresentam um mau controle glicêmico.
O hipertireoidismo, por conta do hipermetabolismo que causa, pode reduzir
as concentrações de frutosamina séricas, portanto, uma concentração de
frutosamina baixa em um gato com controle glicêmico não satisfatório é
um sinal para que o veterinário reavalie as concentrações de T4 séricas.
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d) Glicocorticoides exógenos e progestágenos
Glicocorticoides induzem ou pioram o quadro de diabetes mellitus
aumentando a resistência insulínica em tecidos periféricos e a produção
hepática de glicose.
Nos casos em que a diabetes é causada por uso de glicocorticoides
ou progestágenos, a remissão pode acontecer quando a medicação é
interrompida e a insulinoterapia instituída.
e) Acromegalia (Hipersomatotropismo)
É uma doença quase sempre associada a diabetes. Tem potencial de
causar uma importante resistência insulínica, e quase sempre os gatos
precisam de doses de insulina superiores a 2U/kg b.i.d nesses casos.
O hipersomatotropismo nos gatos é causado por um tumor produtor de
GH na pars distalis da hipófise. O efeito catabólico do GH antagoniza a
ação da insulina e é a razão para o desenvolvimento de diabetes.
Por muito tempo, a acromegalia foi considerada uma doença de baixa
ocorrência. NIESSEN et al. (2007) sugeriu que a acromegalia acontece
muito mais que se acreditava e que, na realidade, era uma doença
subdiagnosticada.
f) Hiperadrenocorticismo
É uma doença pouco comum
em gatos, mas quando ocorre,
está ligada a diabetes mellitus
em aproximadamente 80% dos
gatos acometidos. Felinos com
hiperadrenocorticismo tendem
a ter importante resistência
insulínica, com intensa perda de
massa muscular.
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Complicações crônicas da
diabetes mellitus em gatos
1) Neuropatia diabética
Complicação crônica mais comum da diabetes em gatos.
Os sinais clínicos variam de moderados a severos e incluem fraqueza
nos membros posteriores, dificuldade de pular, diminuição dos reflexos
nos membros, déficit de propriocepção, ataxia, atrofia muscular, andar
plantígrado e irritabilidade ao toque dos membros. Os membros
torácicos são menos afetados que os pélvicos, mas também podem
vir a apresentar alterações.
A causa da neuropatia diabética ainda não foi completamente elucidada
e também não existe uma terapia específica para essa alteração.
O tratamento limita-se ao controle de dor. Em alguns gatos, o bom
controle glicêmico resultou em melhora nos sinais neurológicos, mas
em outros, mesmo com ótimo controle glicêmico, nada mudou. A
reversão completa da neuropatia diabética é rara de acontecer.
2) Catarata diabética
Por um longo período, acreditou-se que a catarata diabética não se
desenvolvia em gatos. WILLIAMS & HEATH (2006) fizeram um estudo
demonstrando que a formação de catarata ocorre e é um evento
frequente em felinos. Nesse estudo, 96% dos 50 gatos estudados
com diabetes tinham algum grau de opacificação de lente. A gravidade
difere bastante entre cães e gatos; nesse mesmo estudo, nenhum dos
gatos se tornou cego por conta da presença de catarata.
3) Nefropatia diabética
Diabetes mellitus e Doença Renal Crônica são doenças comuns em
gatos idosos. Não há consenso dizendo que a diabetes em gatos leva
a uma alteração renal ou se essas alterações apenas coexistem como
uma coincidência. Estudos recentes mostram que a prevalência de
DRC em gatos diabéticos varia entre 17 a 63%.
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Manejo nutricional no
gato diabético
O manejo alimentar e a insulinoterapia são de suma importância no
controle glicêmico em gatos diabéticos e estão relacionados com
maiores índices de remissão.
Dietas que contém níveis baixos de carboidratos (<12%EM* ou
3g/100kcal) estão relacionadas com uma maior taxa de remissão, uma
vez que há diminuição da hiperglicemia pós-prandial, além de diminuir
a glicocoxicidade nestes animais. A maioria dos alimentos úmidos e
rações secas coadjuvantes específicas para animais diabéticos contém
níveis reduzidos de carboidratos na sua formulação. Em relação ao
fornecimento de fibra para gatos com DM, dietas com alto teor de fibras
também não são aceitas pelos felinos e por isso não são recomendadas.
Em gatos, as dietas com proteínas de alto valor biológico (>45%EM*)
possuem um benefício maior em relação aos cães, pois além de
minimizarem a perda de massa magra e estimular a saciedade em animais
em restrição calórica para perda de peso, facilitam a metabolização
hepática, uma vez que os gatos são essencialmente gliconeogênicos, ou
seja, sintetizam parte da glicose a partir dos aminoácidos provenientes
da dieta. O teor de proteína normaliza o metabolismo de gordura e
promove uma fonte de energia consistente. Além disso, a arginina é um
aminoácido que estimula a secreção de insulina.
*Energia Metabolizável
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A restrição calórica pode ser instituída nos animais obesos, uma vez
que a obesidade é um fator de resistência insulínica importante nesses
animais, e deve ser iniciada após estabilização glicêmica nos animais
diabéticos. O ideal é que estes animais tenham uma perda de peso de
no máximo 0,5 a 1% por semana para evitar risco de eles desenvolverem
lipidose hepática. É muito importante que a dieta seja palatável para
minimizar o estresse e a perda de peso excessiva. As dietas úmidas
fornecem um menor aporte calórico quando comparadas às dietas secas,
proporcionam uma maior ingestão hídrica e facilitam o fracionamento e
controle das porções a serem oferecidas.
O uso de antioxidantes nas dietas para pacientes diabéticos são
importantes na redução do estresse oxidativo provocado pela diabetes.
Esquemas de alimentação ideal para gatos diabéticos não foram
estabelecidos, porém, se o animal é alimentado com uma dieta com
baixo teor de carboidrato, os horários de alimentação não precisam ser
realizados com a aplicação de insulina, pois não há hiperglicemia pósprandial importante. A alimentação ad libidum pode ser considerada,
porém o fracionamento da quantidade do alimento ao longo do dia
pode ser uma opção para monitoramento da ingestão e do apetite,
principalmente nos animais obesos.
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