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RESUMO 

Em medicina veterinária, o responsável por realizar a administração de 

insulina no paciente diabético é, na grande maioria das vezes, o próprio proprietário 

animal e o tratamento insulínico interrompido ou realizado de maneira inadequada é 

o principal desencadeador do insucesso do tratamento de caninos e felinos 

diabéticos. Assim, este projeto teve por objetivo avaliar se a prévia orientação 

médico-veterinária e a repetibilidade do procedimento são capazes de influenciar a 

habilidade dos proprietários de cães e gatos em manusear adequadamente as 

seringas de insulina. 

 

INTRODUÇÃO 

A diabetes mellitus (DM) é uma doença que comumente acomete pequenos 

animais e está relacionada ao pâncreas endócrino, sendo sua incidência semelhante 

em cães e gatos. Caracteriza-se por uma alteração na função das células beta 

pancreáticas, responsáveis pela produção da insulina, as quais ao cessarem ou 

diminuírem sua secreção, impedem a utilização da glicose sanguínea pelas células 

do organismo, causando aumento de seus níveis sanguíneos (NELSON, 2001; 

BORIN-CRIVELLENTI, 2012).  

 A DM é classificada em dois tipos, de acordo com mecanismos 

fisiopatológicos e alterações patogênicas causadas às células beta pancreáticas: 

tipo I (insulinodependente) e tipo II (não insulinodependente). O DM tipo I é a forma 

da doença mais comumente encontrada em cães e gatos e tem como principal 

origem distúrbio imunomediada em que ocorre destruição ou perda das células beta, 

com a existência de insuficiência insulínica completa progressiva. Os animais que 

apresentam o tipo I da doença necessitam de tratamento com insulina desde seu 

diagnóstico, enquanto que o DM tipo II está relacionado com problemas como 

obesidade e prática alimentar inadequada, os quais são capazes de gerar diferentes 

níveis de resistência insulínica (FELDMAN; NELSON, 2004). 

 No que concerne aos assinalamentos, a maior prevalência da DM ocorre em 

cães com idades entre 7 e 9 anos, as fêmeas são acometidas cerca de 2 vezes mais 

do que machos e Poodle, Pinscher e Schnauzer miniatura, assim como Teckel e 

Beagle são as raças de maior incidência para a doença. Já em gatos, a maior 

ocorrência se encontra na faixa dos 6 anos de idade, sendo comum em machos 



castrados, sem apresentar predisposição racial (NELSON, 2001; FELDMAN; 

NELSON, 2004; BORIN-CRIVELLENTI, 2012).  

 Sua importância na clínica de pequenos animais está relacionada às 

alterações no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas. O animal doente 

apresenta sinais clínicos característicos como poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

de peso. Para o diagnóstico, é preciso que exista hiperglicemia e glicosúria 

concomitantes, já que a existência isolada de hiperglicemia pode estar relacionada à 

administração de hormônios hiperglicemiantes que podem causar aumento da 

glicose sanguínea, pancreatites, fluidoterapia com soluções de glicose ou até 

mesmo caquexia (FELDMAN; NELSON, 2004). A importância de se conhecer os 

níveis sanguíneos de glicose está relacionada a possíveis diagnósticos e 

tratamentos (COHN et al., 2000). Além dos índices metabólicos, existem testes que 

auxiliam no diagnóstico da doença, como frutosamina (principalmente para o 

diagnóstico de diabetes em felinos), testes de função hepática ou renal, avaliação de 

corpos cetônicos e urinálise (FARIA, 2007; NELSON, 2001). 

 O tratamento para animais com DM insulinodependente é baseado na 

administração de insulina associada à terapia dietética, instituição de exercícios 

físicos regulares e/ou utilização de hipoglicemiantes orais (NELSON e COUTO, 

2001). Os tipos de insulina disponíveis para o tratamento de animais são as 

insulinas de ação intermediária de 100U e 40U. A principal diferença entre elas, é 

que existem 100 e 40 unidades de insulina ativa para cada mililitro de solução 

aquosa, respectivamente. A principal insulina de 40U disponível no Brasil é a 

Caninsulin® (Intervet), composta por 30% de insulina de zinco amorfa e 70% de 

insulina de zinco cristalina, considerada uma opção satisfatória para o controle 

glicêmico de cães e gatos diabéticos (HORN; MITTEN, 2000; FLEEMAN et al., 

2009). A insulina NPH recombinante humana é a principal insulina de 100U utilizada 

no tratamento da DM em pequenos animais (BOYSEN, 2008; BORIN-CRIVELLENTI, 

2012).  

 No Brasil, os tipos de seringa mais utilizados para a aplicação de insulina são 

as seringas de tuberculina, conhecidas como seringas de 1 mL, e as seringas de 

insulina U-100 e U-40, desenvolvidas para aplicação das insulinas de 100 e 40 U, 

respectivamente. Em trabalho realizado recentemente, verificou-se que quando um 

animal precisa receber baixas doses de insulina, a seringa U-40 é a mais indicada, 

pois apresenta maior precisão do que de U-100 e as chances de que seja 



administrada uma maior ou menor quantidade de insulina ao paciente são pouco 

prováveis (BORIN-CRIVELLENTI et al., 2014).  

 Em medicina veterinária, o responsável por realizar a administração de 

insulina no paciente diabético é, na grande maioria das vezes, o próprio proprietário 

animal e o tratamento insulínico interrompido ou realizado de maneira inadequada é 

o principal desencadeador do insucesso do tratamento de caninos e felinos 

diabéticos (DUARTE, 2002). 

 

OBJETIVOS 

Este projeto objetivou primordialmente verificar se realização de orientação 

médico-veterinária prévia e se a repetibilidade do procedimento são capazes de 

influenciar a habilidade dos proprietários de cães e gatos em manusear 

adequadamente as seringas de insulina. 

 

METODOLOGIA 

1. Público alvo  

 Fez parte do projeto um total de 50 proprietários de caninos e felinos 

frequentadores do Hospital Veterinário da Universidade de Franca (UNIFRAN). 

 

2. Avaliação do perfil do proprietário  

 Considerando que a investigação por questionário assenta no pressuposto de 

que o comportamento expresso de forma escrita ou verbal num questionário é uma 

fonte explorável e confiável da realidade social (MOREIRA, 2007), a primeira parte 

da investigação consistiu na aplicação de um questionário desenvolvido com o fito 

de avaliar o perfil do proprietário, incluindo os seguintes dados: sexo, idade, estado 

civil, nacionalidade e grau de escolaridade, e a segunda parte do questionário 

buscou verificar a percepção pessoal dos proprietários em relação a sua capacidade 

e habilidade em manusear seringas de insulina. Como parâmetros de inclusão dos 

indivíduos no estudo estabeleceu-se que poderiam fazer parte deste todos os 

proprietários de pets que mostrassem disponibilidade para preenchimento do 

questionário proposto em concordância por escrito. Foram excluídos do estudo os 

indivíduos que responderam de forma incompleta ao questionário.  

  

3. Obtenção das amostras 



 Após consentimento em fazer parte do projeto de pesquisa e do completo 

preenchimento do questionário acima citado, os proprietários foram orientados a 

obter ordenadamente 1UI e 10 UI de insulina em seringas de insulina do tipo U-100. 

Após esta primeira etapa, todos os proprietários receberam instruções precisas de 

como proceder ao manuseio correto da seringa de insulina, independentemente de 

terem considerado a si mesmos aptos ou inaptos ao manuseio de seringas. Foram 

então solicitados a repetirem 4 vezes o procedimento inicial, respeitando a ordem 

inicial de obtenção das unidades de insulina, ou seja, 1 e 10 UI. Os volumes foram 

então mensurados em balança de precisão analítica e arquivados para posterior 

análise estatística. 

 

4. Análise Estatística  

 Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov e análise de via única ou teste de Friedman, com posterior avaliação pelo 

teste de Tukey para avaliação dos 5 diferentes momentos de obtenção das 

amostras. Valores de P<0,05 foram considerados significativos. Depois de obtidas 

as médias e os desvio-padrão de cada unidade de insulina testada, e as 

porcentagens de precisão e a acurácia foram calculadas pelas as seguintes 

fórmulas: Precisão = [(desvio padrão*100)/média] e Acurácia = [ (dose obtida-dose 

ideal)*100/ dose ideal]. Adicionalmente foram obtidas as proporções dos desvios de 

importância clínica (CID) para cada unidade em cada seringa, representados por 

medidas ≥ ± 20% da dose ideal. A acurácia e a precisão para cada unidade de 

insulina mensurada foram comparadas entre si para avaliação da curva de 

aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As parcelas experimentais foram integralizadas, tendo sido aplicados um total 

de 50 questionários e obtidas um total de 250 volumes de insulina. Todas as 

amostras de insulina obtidas foram mensuradas em balança de precisão analítica no 

Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do Hospital Veterinário da UNIFRAN. 

 

RESULTADOS 

Fez parte deste projeto um total de 50 tutores de cães e gatos. Pelo 

enquadramento sociodemográfico, foi possível realizar uma análise dos participantes 



da pesquisa, em relação ao grau de escolaridade, profissão, faixa etária, gênero, 

manuseio prévio de seringas e questões sobre a percepção da ocorrência de DM em 

cães e gatos. Destes, 70% possuíam segundo grau completo, 36% eram 

estudantes, 62% com idades variando de 18 a 29 anos, 62% mulheres e 38% 

homens. Quando questionados sobre o conhecimento de doenças hormonais, 84% 

afirmaram já terem ouvido falar de sua existência e apenas 10% não sabiam que 

cães e gatos podem ser portadores de diabetes assim como as pessoas. Em relação 

ao manuseio de seringas, 74% dos participantes alegaram ser aptos ao 

procedimento e 72% afirmaram já terem manuseado seringas anteriormente. Sobre 

a ocorrência de diabetes, apenas 28% dos participantes conheciam algum animal 

diabético, 30% afirmaram controlar a alimentação de seus animais e 94% 

acreditavam que a obesidade figura-se como um fator importante para o 

desenvolvimento da doença. 

Foram adquiridas ao todo 250 amostras para avaliação do volume de insulina 

de 1 UI e de 10 UI, sendo 50 amostras obtidas inicialmente sem qualquer 

fornecimento de orientações ao participante, e das 200 amostras correspondentes a 

repetição dos procedimentos após orientação médico-veterinário. 

Por meio dos resultados obtidos, constatou-se que os tutores de cães e gatos 

não são aptos ao manuseio de seringas de insulina, uma vez que as médias das 

primeiras aquisições de 1 e 10 UI de insulina apresentaram-se 7 e 1,3 vezes 

superiores a quantidade solicitada pelo pesquisador (P=0.0033 e P=0.0027, 

respectivamente). Entretanto, após a orientação recebida, verificou-se significativa 

melhora na habilidade dos tutores em adquirir os volumes de insulina solicitados, 

tanto nas aquisições de 1 UI quanto 10 UI de insulina (P<0.0001 e P=0.0016, 

respectivamente) (Gráfico 1). 



 

 

Gráfico 1. Representação gráfica do desempenho dos participantes do experimento 

para aquisição dos volumes de 1 e 10 UI de insulina antes e após 

receberem orientação sobre uso adequado de seringa de insulina. 

 

 

Os resultados de precisão, acurácia e desemprenho dos participantes em 

adquirir volumes de insulina dentro do intervalo de significância clínica encontram-se 

na Tabela 1. A precisão foi menor para aquisição de 1 UI (2,00%) mas melhorou 

quando os tutores adquiriram 10 UI (1,27%). A proporção de aquisições fora do 

intervalo de importância clínica foi mais frequente na obtenção de 1UI (80% vs. 

44%).  

 

Tabela 1. Dados relativos à acurácia, precisão e frequência de obtenção de valores 

fora do intervalo de significância clínica para as aquisições de 1 e 10 UI 

de insulina, antes e após a recepção de orientações sobre como 

manusear adequadamente seringa de insulina. 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, é possível concluir que a prévia orientação médico-veterinária é 

indispensável, por influenciar fortemente na habilidade dos proprietários em 

manusear seringas de insulina, principalmente quando se tratar de pequenos 

volumes. 
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