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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Definição 

Diabetes melito é uma doença endócrina comum em gatos. Atualmente, assume-se que 

aproximadamente 80% desses gatos sofrem de diabetes tipo 2, que se caracteriza pela 

combinação de resistência à insulina dos tecidos periféricos e do fígado com a insuficiência 

de células β. A hiperglicemia por si só tem efeitos negativos na função das células β e na 

sensibilidade à insulina, um fenômeno denominado glicotoxicidade. (AUGUST J.R. 2011) 

O diabetes melito, a segunda endocrinopatia mais comum em gatos, é uma doença 

causada pela destruição progressiva das células β pancreáticas ou pela resistência à insulina. 

O desenvolvimento geralmente é atribuído à deposição de polipeptideo amiloide nas ilhotas, 

uma proteína que se polimeriza com o amiloide. O resultado é uma capacidade prejudicada 

das células β em perceber os níveis de glicose sanguínea e responder com a liberação 

adequada de insulina. Pode ocorrer secundariamente a uma condição primaria subjacente 

(obesidade, síndrome de Cushing, acromegalia, administração de progestina, etc.) que 

provoque uma resistência à insulina. Ela também pode ocorrer simultaneamente com a 

pancreatite crônica, uma doença frequentemente não reconhecida nos gatos. Os sinais clínicos 

clássicos são poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Eles ocorrem como resultado da 

hiperglicemia persistente. (NORSWORTHY, G.D. et al. 2009) 

 

 

1.2. Diagnóstico 

Nos felinos, geralmente o diabetes só é diagnosticado quando a concentração da 

glicose sanguínea fica acima do limiar renal, provocando perda obrigatória de água e, a partir 

de então, são observados poliúria e polidipsia. Isso geralmente esta associado a uma glicemia 

de 234 a 288 mg/dl ou maior. É provável que se os felinos forem classificados como 

diabéticos, com persistente concentração de glicose sanguínea em jejum de 180 mg/dl ou 
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mais, a maior parte dos felinos diabéticos também seria não-insulino-dependente, e uma 

proporção muito maior poderia ser controlada apenas com perda de peso e dieta. (AUGUST 

J.R. 2011) 

Sinais clínicos de poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso devem estar presentes, 

hiperglicemia e glicosúria persistentes distinguem de outras causas para estes sinais clínicos e 

da hiperglicemia de estresse. Como diagnóstico secundário temos a frutosamina sérica que 

determina o nível médio de glicose das últimas duas semanas, testes pancreáticos também 

devem ser feitos para diagnosticar uma pancreatite crônica simultânea. (NORSWORTHY, 

G.D. et al. 2009) 

 

 

1.3. Tratamento e remissão 

Em felinos, o tratamento com glargina esta associado a um baixo risco de 

hipoglicemia, parece resultar em uma probabilidade mais alta de remissão e a insulinoterapia 

deve ser associada com dietas pobres em carboidratos para minimizar a demanda de produção 

de insulina pelas células β. (AUGUST J.R. 2011) 

A toxidez glicêmica é um fenômeno importante que deve ser compreendido, porque 

está relacionado aos objetivos do tratamento, da remissão e da escolha da insulina. A toxidez 

se refere à supressão da secreção de insulina pelas células beta em consequência da 

hiperglicemia prolongada. A toxidez da glicose é dose dependente, e ocorre menos supressão 

em concentrações mais baixas de glicose. Inicialmente, a intoxicação produz supressão 

reversível da secreção de insulina pelas células beta, mas, posteriormente, isso causa perda 

irreversível dessas células. Alcançar a resolução da toxidez glicêmica é extremamente 

importante para os objetivos de se alcançar a remissão diabética. (AUGUST J.R. 2011) 

O tratamento imediato pode reverter esses efeitos, no mínimo em parte, e o diabetes 

pode entrar em remissão. Normalmente, a remissão ocorre durante os 3 primeiros meses de 

terapia, no entanto ela pode levar até um ano ou mais. A possibilidade de remissão do 

diabetes é uma das razões pela qual é imperativa a supervisão próxima e a mensuração regular 
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da glicemia. Pode ocorrer hipoglicemia séria se a remissão não for observada e a 

administração de insulina não for interrompida. (AUGUST J.R. 2011) 

Acredita-se que a redução do tempo de exposição das células beta à hiperglicemia 

acentuada seja importante para a recuperação da função dessas células dos efeitos supressivos 

da toxicidade glicêmica. A recuperação das células beta é essencial para a subsequente 

remissão diabética. (AUGUST J.R. 2011) 

Para os felinos que iniciaram o controle intensivo da glicemia no intervalo de 6 meses 

a partir do diagnostico, a taxa de remissão foi de 84%, essa taxa diminui para 35% nos felinos 

que iniciaram o mesmo protocolo com mais de 6 meses após o diagnóstico logo, é 

extremamente importante obter-se um controle glicêmico efetivo precoce. Os felinos tratados 

com glicocorticóides nos 6 meses anteriores ao diagnóstico foram mais propensos a evoluir 

para remissão quando comparados aos felinos sem tratamento prévio. Como existe associação 

de resistência insulínica ao tratamento com glicocorticoides, esses pacientes dão início agudo 

de sinais, o que leva à procura médica e tratamento precoce da intoxicação por glicose. Os 

felinos que exibem postura plantígrada no diagnóstico ou sinais leves de neuropatia são 

menos propensos a evoluir para a remissão, provavelmente esses pacientes foram expostos à 

hiperglicemia descontrolada por mais tempo e assim perda de mais células β como 

consequência. A dose máxima de insulina necessária é mais baixa em felinos que se tornam 

não insulino-dependentes comparados com os que permaneceram insulino-dependentes. 

(AUGUST J.R. 2011) 

A base do tratamento é fornecer uma boa qualidade de vida, eliminando os sinais 

clínicos do diabetes e evitando complicações, como a hipoglicemia e a cetoacidose. Não é 

necessário atingir níveis normais de glicemia, porque a maioria dos gatos permanece bem 

quando a glicemia sanguínea se mantém entre 90 e 270 mg/dl. O tratamento bem sucedido, 

necessita que o proprietário esteja motivado e colabore com o veterinário, que deve seguir um 

protocolo preciso. (AUGUST J.R. 2011) 

Nos últimos anos, o principal objetivo no tratamento de diabetes melito em felinos 

evoluiu da melhora dos sinais clínicos para a obtenção do estado euglicêmico sem a 

necessidade de terapia insulínica, o que geralmente se chama de remissão diabética. A 

remissão ou a não insulino-dependência apresenta benefícios enormes para a saúde e para a 
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qualidade de vida dos pacientes diabéticos felinos, alem de benefícios de custo e estilo de vida 

para seus proprietários. Para os felinos que não revertem para o estado de não insulino-

dependência, os objetivos da terapia são os de resolver os sinais clínicos de poliúria, 

polidipsia e perda de peso e, ao mesmo tempo, evitar a hipoglicemia com o risco de morte. 

(AUGUST J.R. 2011) 

 Não está claro se os felinos em remissão devem ser classificados como diabéticos ou 

como verdadeiramente estando em remissão diabética. É provável que alguns felinos 

previamente diabéticos sejam, verdadeiramente, diabéticos em remissão, outros apresentem 

tolerância prejudicada à glicose e alguns devem ser considerados diabéticos não insulino-

dependentes. (AUGUST J.R. 2011) 

Alcançar a remissão só é possível se houver células beta remanescentes funcionais. 

Assim, os felinos com outros tipos específicos de diabetes melito que destroem células beta 

ou felinos com diabetes melito crônica mal controlada, que leva ao dano crônico glicotóxico 

dessas células, dificilmente alcançarão remissão, e o objetivo da terapia será controlar os 

sinais clínicos. (AUGUST J.R. 2011) 

 Na fase de redução da dose é melhor não reduzir rapidamente, isso provavelmente 

reduzirá a probabilidade de remissão devido a retirada da insulina antes de as células beta 

terem se recuperado da toxidez glicêmica. A cada dose reduzida asseguras-se de que o felino 

continua estável, com glicemia normal por pelo menos uma semana antes de reduzir mais a 

dose, caso haja um aumento da glicemia após diminuição da dose, deve-se aumentar a dose 

para a ultima dose efetiva imediatamente. Assim que o felino atingir uma dose de 0,25 UI 

BID e necessitar de redução, passar para SID, tentar continuar com a mínima dose possível 

antes de interromper a insulina completamente. (AUGUST J.R. 2011) 

 Tão logo o felino em remissão, é importante continuar a alimentá-lo com uma dieta de 

níveis baixos de carboidratos. A administração de glicocorticóides deve ser evitada, se 

necessário, concomitante a terapia fazer glargina em doses baixas como 0,5 UI/kg SID. 

(AUGUST J.R. 2011) 

 Para felinos em remissão a glicemia deve ser checada 1 vez por semana no primeiro 

mês e na urina diariamente. A mensuração do consumo de água também é útil para detectar 

felinos que não se encontram mais em remissão. Se ocorrer hiperglicemia a insulina deve ser 
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imediatamente reinstituída para evitar maiores danos às células beta, pode acontecer desse 

felinos alcançar uma segunda remissão. (AUGUST J.R. 2011) 

 

 

1.3.1. Insulina Glargina 

A remissão é a meta da terapia nos felinos, o protocolo deve proporcionar maior 

probabilidade de alcançar esse resultado. As insulinas de ação prolongada análogas a glargina 

(Lantus®) produzem taxas de remissão superiores, com base nisso, a insulina de primeira 

escolha em felinos diabéticos recentemente diagnosticados é a glargina. Projetada para ser 

administrada a cada 24h em humanos, a glargina é comercializada como uma insulina “sem 

pico” em relação ao seu efeito redutor de glicose, relacionado à taxa de utilização de glicose 

dessa insulina. (AUGUST J.R. 2011) 

A glargina apresenta uma duração de ação muito longa, e após a injeção ela forma 

microprecipitados no subcutâneo, os quais são metabolizados gradualmente. Essa liberação 

lenta para a circulação produz sua ação sustentada. É comercializada para uso humano com 

uma vida útil de 28 dias em temperatura ambiente após ser aberta, é um pouco frágil, mas 

quimicamente estável em solução por 6 meses sob refrigeração. Para uso veterinário, 

recomendamos que seja mantida em refrigeração e que seja utilizada em até 6 meses. Deve 

ser descartada imediatamente se for observada turvação ou descoloração. A duração média da 

ação após uma dose de 0,25 UI/kg foi de, no mínimo, 20 horas, mas pode ser mais curta em 

alguns felinos, cerca de 14 horas. (AUGUST J.R. 2011) 

 

 

1.3.2. Dieta 

Uma dieta restrita em carboidratos é essencial para o manejo dos pacientes diabéticos 

felinos e para alcançar e manter a remissão. Essas dietas reduzem a demanda por secreção de 

insulina pelas células beta. A dieta deve ser iniciada junto com a insulinoterapia e é 

importante que seja continuada durante a remissão. (AUGUST J.R. 2011) 
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A obesidade reduz a sensibilidade insulínica em 50% e requer maior secreção de 

insulina para manter a concentração de glicose na faixa normal, dessa forma, é extremamente 

importante que os felinos atinjam o peso corporal ideal para maior probabilidade de alcançar e 

manter a remissão. (AUGUST J.R. 2011) 

 

 

1.4. Monitoramento 

O monitoramento caseiro da glicemia pelos proprietários é uma ferramenta adicional 

para melhorar o manejo a longo prazo do diabetes. No entanto, ele não substitui a reavaliação 

regular pelo veterinário. A reavaliação deve incluir a avaliação dos sinais clínicos, a 

determinação da frutosamina sérica e a glicemia. A avaliação dos sinais clínicos, tanto pelo 

proprietário quanto pelo clinico, é o parâmetro mais importante. Um gato bem regulado não 

tem ou demonstra apenas sinais clínicos bem discretos de diabetes. Em um gato sem sinais 

clínicos é crucial determinar se ocorreu a remissão do diabetes. Em gatos com sinais clínicos 

persistentes, a causa deve ser identificada e a terapia ajustada de acordo. A mensuração do 

consumo de água e da concentração de glicosúria é útil em felinos irascíveis, nos quais a 

glicemia não pode ser realizada sem sedação ou anestesia. No entanto, a glicemia fornecerá 

informações mais precisas para ajuste na dose e os proprietários devem ser encorajados a 

realizar o monitoramento domiciliar para maximizar a probabilidade de remissão. (AUGUST 

J.R. 2011) 

As curvas glicêmicas são necessárias para avaliar a eficácia da insulina, o nadir da 

glicemia, a duração do efeito da insulina, o grau de flutuação da glicemia e o efeito de 

Somogyi. Em geral, uma única mensuração da glicemia é considerada insuficiente para 

avaliar o controle metabólico. A avaliação da curva é de particular importância nas fases 

iniciais da regulação do diabetes e em gatos com persistência dos sinais clínicos. Para realizar 

uma curva no hospital preferimos que o proprietário alimente seu gato e aplique a insulina em 

casa, e então traga o gato ao hospital o mais cedo possível (dentro de 2 horas). Este esquema 

elimina o efeito da não ingestão de alimento nos níveis glicêmicos se o gato se recusa a comer 

na clínica, no mínimo naqueles gatos que somente são alimentados no momento da 

administração da insulina. Apenas quando se suspeita que os proprietários estejam com 
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dificuldade técnica pede-se para que eles tragam seu gato ao hospital antes da administração 

da insulina, e que eles realizem todo o procedimento de aplicação sob supervisão. (AUGUST 

J.R. 2011) 

Há alguns problemas associados com a mensuração seriada da glicemia em gatos 

hospitalizados. Consome tempo, assim em muitos pacientes ele pode não ser realizado tão 

frequentemente quanto indicado. Segundo, a glicemia pode ser influenciada marcantemente 

pelo estresse determinado pela manipulação do animal pelo veterinário em um ambiente não 

familiar. Consequentemente, a curva pode revelar um aumento contínuo da glicemia ou pode 

estar elevada desde o inicio. Na última situação não é possível diferenciar entre a 

hiperglicemia associada ao estresse, subdose de insulina e outras causas de resistência à 

insulina. Nos gatos levados ao hospital para realizar uma curva após alimentados ou nos gatos 

acostumados a beliscar o alimento durante o dia a recusa a se alimentar tem um impacto 

intenso na glicemia. Assim, é difícil decidir se a falta de ingestão de alimento ou a sobredose 

de insulina é a causa das baixas concentrações de glicose. (AUGUST J.R. 2011)  

 A mensuração de frutosamina sérica não é um indicador sensível de hiperglicemia. O 

ensaio de frutosamina sérica é mais útil em situações nas quais existe muito pouca história 

clínica, e não se sabe se a hiperglicemia está associada ao estresse ou se é verdadeiramente 

persistente e associada ao diabetes melito. No entanto, isto poderia ser respondido de maneira 

mais simples, mais rápida e mais barata pela hospitalização do felino e pela medida de glicose 

depois de, pelo menos, 3 horas. Como o felino não se debate na segunda coleta, a 

concentração da glicose deve permanecer dentro da variação normal quando medida 3 a 6 

horas após, se a hiperglicemia for causada pelo estresse associado à primeira coleta. Se a 

concentração de glicose ainda estiver levemente aumentada, deve-se então, medir sua 

concentração novamente na manhã seguinte, para esclarecer o diagnóstico. Se a concentração 

for maior que 270mg/dL, a terapia para diabetes deve ser instituída. (AUGUST J.R. 2011) 

 A frutosamina é o produto de uma reação irreversível entre a glicose e o grupo 

amino de várias proteínas séricas, e sua concentração reflete a concentração média da 

glicemia de 1 a 2 semanas anteriores. Os limites de referência diferem ligeiramente entre os 

laboratórios, mas normalmente estão em torno de 200 a 360 µmol/l. Na maioria dos gatos 

com diabetes recém-diagnosticados os níveis de frutosamina são mais altos que 400 µmol/l, e 

podem chegar a 1.500 µmol/l. Níveis normais de frutosamina podem ser observados em gatos 
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com diabetes de início bem recente e em gatos diabéticos hipertireoideos ou com 

hipoproteinemia concomitante. As concentrações de frutosamina aumentam quando piora o 

controle glicêmico e diminuem quando melhora. Normalmente a concentração de frutosamina 

não retornará ao valor normal, porque mesmo os gatos bem controlados apresentarão 

hiperglicemia discreta a moderada durante o dia. Consequentemente, a concentração normal 

de frutosamina deve levantar a suspeita de períodos prolongados de hipoglicemia (overdose 

de insulina ou remissão do diabetes). Em geral, o controle metabólico é considerado bom 

quando os níveis de frutosamina estão entre 350 e 450 µmol/l, moderado quando os valores 

estão entre 450 e 550 µmol/l, e pobre quando os níveis são mais altos que 550 a 600 µmol/l. 

No último caso, a frutosamina não é útil em caracterizar o problema, porque todas as 

possíveis razões para o controle pobre (isto é, subdose de insulina, efeito muito curto da ação 

da insulina, doenças que causam resistência à insulina, problemas na absorção da insulina, 

efeito Somogyi) têm o mesmo impacto na frutosamina. Em alguns gatos, os níveis de 

frutosamina permanecem altos, sugerindo pobre controle metabólico, embora os sinais 

clínicos e os níveis de glicemia estejam bem controlados. Na maioria dos gatos, a razão para 

essa discrepância permanece desconhecida. Assim, a avaliação dos sinais clínicos e a glicemia 

são os critérios mais importantes para a tomada de decisões sobre o tratamento. (AUGUST 

J.R. 2011) 

 

 

1.5. Resistência insulínica 

 A resistência insulínica é a característica da diabetes tipo 2. Em média, os felinos 

diabéticos são seis vezes menos sensíveis à insulina em relação aos felinos saudáveis. Os 

felinos com sensibilidade insulínica abaixo da média da população apresentam risco três 

vezes maior de desenvolver tolerância a glicose prejudicada com o ganho de peso. Em felinos, 

o ganho de peso de 44% em um período de 10 meses reduz a sensibilidade insulínica pela 

metade. Em seres humanos e em cães, a inatividade física leva à resistência insulínica, 

independente do peso, mas não há informações que isso ocorre em felinos. Os fármacos, 

especialmente os de uso crônico ou a administração repetida de glicocorticoides, induzem 

resistência à insulina e se constituem frequentemente em um fator precipitante dos sinais 
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clínicos de diabetes em felinos. A hiperglicemia também induz resistência à insulina e é 

reversível com a melhora do controle glicêmico. (AUGUST J.R. 2011) 

 A perda de função das células beta é outra característica do diabetes tipo 2. Acredita-se 

que a principal causa da perda de células beta no diabetes tipo 2 seja a apoptose disparada 

pelo dano às células beta, e que este dano esteja associado à hiperfunção crônica que, por sua 

vez, ocorre de forma secundária à resistência crônica à insulina. Outras causas para a perda de 

células beta incluem pancreatite e depósito amiloide das ilhotas. Alguma perda de função é 

irreversível, como ocorre no início da intoxicação por glicose. A perda das células beta ocorre 

nos estágios tardios da intoxicação por glicose, resultando na perda irreversível da secreção 

das células beta. Logicamente, quanto maior a perda de células beta menor será a 

probabilidade de remissão em um felino. (AUGUST J.R. 2011) 

 

 

2. RELATO DE CASO 

 

 

2.1. O Paciente e sua queixa principal 

O paciente Biscoito, felino, doméstico de pelo longo, macho e castrado deu entrada no 

Centro Veterinário Piera no dia 14 de abril de 2014 com 6 anos e 4,6kg com sinais de letargia, 

poliúria, polidipsia, hiporexia e perda de peso progressiva há 2 meses , demais sintomas há 

cerca de 5 dias. Tinha histórico de obesidade e acúmulo de gordura abdominal e suspeita de 

início de esteatose hepática há 4 meses anteriormente aos sintomas. 
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2.2. Conduta médica imediata 

Realizamos uma glicemia no consultório e o resultado foi de 485mg/dL, o paciente foi 

encaminhado para a internação com suspeita diagnóstica de diabetes melito. Dia 15 de abril 

de 2014 a proprietária compareceu à visita da noite, foi orientada sobre a importância de 

passar animal por especialista, a mesma concordou e compareceu à consulta com 

endocrinologista, foi solicitado urinálise e frutosamina, proprietária autorizou realização dos 

mesmos. Animal estável durante todo período, glicemia variou bastante, se alimentou nos 

horários estabelecidos e ficou internado para estabilização e coleta de exames no dia seguinte 

de manhã. 

 

 

2.3. Acompanhamento especializado 

Dia 17 de abril de 2014 passou em consulta com a endocrinologista, apresentava 

normorexia, poliúria, polidipsia, normoquesia, apatia, prostração e perda de peso (escore 

corporal 3), foram solicitados exames de curva glicêmica, hemograma, ureia, creatinina, 

GGT, fosfatase alcalina, urinálise e frutosamina, além de nova curva glicêmica em casa e 

frutosamina dentro de 1 mês. Iniciou-se a insulino terapia com insulina glargina (Lantus®) 

2UI BID. Iniciada também dieta exclusiva com ração úmida. 

Passou-se a fazer acompanhamentos rotineiros e exames mensais como curva 

glicêmica e frutosamina. Além de exames adicionais como urinálise (vide tabela 2), ureia, 

creatinina e enzimas hepáticas. Animal acompanhado desde o início da insulino-terapia até 1 

mês após parar sua administração (vide tabela 1). 

Em 3 meses de insulino-terapia com insulina glargina foi alcançada a remissão da 

diabetes. Fato percebido pela recuperação do comportamento normal do paciente, peso ideal 

atingido, e glicemia, frutosaminas e dose insulínicas diminuindo gradativamente. 
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Data  

(dd/mm/aaaa) 

Peso  

(kg) 

Glicemia 

(mg/dL) 

Frutosamin

a 

(micromol/L

) 

Dose de insulina glargina  

(UI) 

17/04/2014 4,4 416 742 2 BID 

21/04/2014 4,9 150  2 BID 

14/05/2014 5,1 93 304 1 BID 

26/05/2014 5,4 103  1 SID 

13/06/2014 5,7 91 320 ½ SID 

21/06/2014 5,7 73  ½ SID 

10/07/2014 5,7 78 297 ½ SID 

31/07/2014 5,8 99  Sem insulina 

01/08/2014 5,9 76 255 Sem insulina 

20/08/2014 6 72  Sem insulina 

Tabela 1: Acompanhamento desde o inicio da insulino-terapia até 1 mês após a retirada da 

insulina. 
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Data 

(mm/aa) 

Densidade pH Proteínas  Glicose Corpos 

cetônicos 

04/2014 1032,00 6 Negativo Superior a 

500 mg/dL 

Negativo 

06/2014 1028,00 6,5 Negativo  Normal Negativo 

Tabela 2: Acompanhamento da ausência rápida da glicosúria 2 meses após início da insulino-

terapia. 

 

 O paciente ainda é acompanhado na rotina a cada 3 a 6 meses e ainda come 

exclusivamente ração úmida. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

 O paciente diabético diagnosticado e controlado precocemente tem mais chances de 

evoluir bem diminuindo os sinais clínicos e evitando as possíveis complicações. É importante 

associar a insulino-terapia com dieta adequada (menos carboidratos). Por fim, a combinação 

de tratamento médico bem instituído e o comprometimento do proprietário aumentam muito a 

possibilidade de remissão diabética que, além de oferecer uma boa qualidade de vida ao 

paciente, também é o principal objetivo do tratamento. 
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