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1. RESUMO  

Diabetes Mellitus é uma das endocrinopatias crônica mais comum, que vem 

se tornando cada vez mais frequente em rotinas clinicas, especificamente em 

diagnóstico de caninos. Esta pode ser descrita como uma deficiência relativa ou 

absoluta da secreção de insulina pelas células β (beta) ou acúmulo excessivo de 

glicose nas células do organismo. Este projeto visa fazer uma análise retrospectiva 

dos casos clínicos avaliados por um hospital situado no estado de São Paulo 

referente aos anos de 2004 a 2014, com o intuito de identificar o número de caninos 

relatados com a doença, os exames laboratoriais solicitados, a propensão de raças, 

faixas etárias, sexo e a partir destes, indicar outros possíveis procedimentos 

existentes que possam ser inseridos à rotina clinica como auxílio ao diagnóstico. 

Com o objeto de complemento a pesquisa, o projeto também realizara coleta de 

dados com profissionais veterinários não atuantes no hospital situado no estado de 

São Paulo sobre identificação e diagnóstico da Diabetes Mellitus em sua rotina. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A Diabetes Mellitus tem como principal característica a hiperglicemia e uma 

série de sintomas progressivos decorrente desta alteração metabólica (Jericó, Neto,  

Kogika, 2014.). O pâncreas consiste em uma glândula mista localizada na região 

abdominal com funções endócrinas e exócrinas para controle do metabolismo 

energético do organismo (Junqueira & Carneiro, 2004). Sua porção endócrina é 

composta por ilhotas de Langerhans, estas circundadas pelas células acinares de 

secreção exócrina. O funcionamento anormal envolvendo alguma destas células 

ocasionará em distúrbios, sendo que no cão a de maior incidência é a Diabetes 

Mellitus, que pode analisada de duas formas: A primeira se da pela disfunção nas 

células Beta responsáveis pela secreção de insulina possuindo papel 

hipoglicemiante, por conta disso o animal se torna hiperglicêmico e esta é titulada 

Diabetes Mellitus tipo I. A segunda ocorre pela sobrecarga de células que são 

responsáveis pela estocagem da glicose em forma de glicogênio (muscular e 

hepática). Esta sobrecarga acarretará no acúmulo excessivo da mesma na corrente 

sanguínea, cuja etiologia se da por uma alimentação errônea somada ao 

sedentarismo e a predisposição genética, titulada Diabetes Mellitus tipo II. 
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A presença desse distúrbio metabólico se personifica em sinais clínicos como 

glicosúria, poliúria, polidipsia, perda de peso inicial (com a evolução do caso o 

animal pode se tornar obeso), polifagia, hálito com odor de acetona, desidratação, 

vômito, taquipnéia, entre outros (Ettinger & Feldman, 2004).  

 

3. OBJETIVOS  

Devido a crescente incidência de cães diagnosticados como Diabetes 

Mellitus, o presente projeto (concomitantemente ao projeto de Diabetes Mellitus em 

gatos) tem como objetivo a partir da coleta de dados, analisar quais as raças, sexo 

faixas etárias, mais propensas a manifestação da doença, quais são os exames 

laboratoriais solicitados em maior demanda e como é feita a manutenção do caso, 

isto é, retornos e recomendação de alteração de dieta do canino. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Coleta de dados 

Serão utilizados a casuística obtida de um hospital veterinário situado no 

estado de São Paulo nos anos de 2004 a 2014 somada ao resultante da pesquisa 

com os profissionais veterinários atuantes na clínica de pequenos animais. 

4.2 Questionamento e avaliações 

 Qual a frequência de procura médica com resultado de Diabetes Mellitus? 

 Quais são as raças, faixas etárias e sexo mais diagnosticados com a doença?  

 Evolução dos casos (fatores primários e secundários a diabete). 

 Quais são os exames laboratoriais requeridos frequentemente. 

 Se existem outros métodos de avaliação realizados para diagnóstico. 

 Se há alteração na dieta do paciente a partir do diagnostico. 

4.3 Análises Estatísticas 

Correlação entre os dados adquiridos, com auxílio da revisão literária. 

4.4 Conclusão dos Resultados 

Avaliação da frequência efetiva em que a doença acomete os caninos, quais 

as raças, faixas etárias e sexo mais propensas, os exames laboratoriais 
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recomendados com maior frequência, os métodos de diagnóstico, alteração da dieta 

e por fim, se há alguma falha ou melhora para o diagnóstico da doença. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Com o avanço do projeto, almeja-se a atualização de dados com relação à 

Diabetes Mellitus tipo I e II em cães, a averiguação dos métodos utilizados para 

diagnóstico e possível complemento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Atualmente esta sendo feita a coleta de dados do hospital situado no Estado 

de São Paulo dos anos de 2007 e 2008. Percebe-se a alta frequência de caninos 

com Diabetes Mellitus e alterações metabólicas decorrentes ao desenvolvimento da 

doença. 
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