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RESUMO 

A diabetes mellitus (DM) é uma endocrinopatia que vem aumentando sua 

incidência nas clínicas veterinárias e pode ser fatal se não for devidamente 

diagnosticada e tratada. Está sendo realizado, durante os meses de maio de 2017 a 

maio de 2018, um levantamento, por meio de questionário, sobre a incidência e a 

apresentação clínica dos casos de Diabetes mellitus em cães da região de Jundiaí, a 

fim de traçar o perfil do médico veterinário. 

INTRODUÇÃO 

A diabetes mellitus (DM) canina é uma endocrinopatia com prevalência de 

0,32 – 1,33% (GUPTILL et al., 2003; FRACASSI et al., 2004; DAVISON et al., 2005 

apud APTEKMANN, 2011. A DM canina pode ser classificada em 4 tipos (NELSON 

e REUSCH, 2014): a DM tipo 1 é a mais comum encontrada e é caracterizada pela 

hiperglicemia, com secreção de insulina endógena deficiente ou nula. Já a DM tipo 2 

é caracterizada por hiperglicemias que ocorrem devido à resistência aos efeitos da 

insulina, com concentração basal de insulina normal ou elevada (NICHOLS, 1992 

apud FARIA, 2007). A DM é relacionada também à resistência insulínica em cadelas 

durante o diestro, a fase progestacional, que passam a secretar o hormônio de 

crescimento (GH), considerado diabetogênico (PÖPPL e ELIZERE, 2015). Ademais, 

secreções excessivas ou administrações exógenas de hormônios hiperglicemiantes 

como glicocorticóides, adrenalina ou glucagon, também podem levar a uma DM 

transitória, classificada como ‘’Tipos Específicos de Diabetes’’ (NELSON e REUSCH, 

2014). Cães diagnosticados com DM apresentaram manifestações clinicas como 

polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso. As complicações decorrentes da DM, 

ou do tratamento inadequado são catarata, cegueira, pancreatite crônica, infecções 

recorrentes nos tratos urinário, respiratório e na pele, hipoglicemia, cetoacidose, 

hipertensão sistêmica e nefropatia diabética (PÖPPL e ELIZERE, 2015). 

Para controle glicêmico é indicada a determinação de frutosamina e de curvas 

glicêmicas. A principal forma de tratamento para DM é através da insulinoterapia, 

modificação da dieta e exercício regular. A diabetes por si só não reduz a 

expectativa de vida desde que se mantenha um rigoroso controle da doença 

(PÖPPL e ELIZERE, 2015). 



Dados sociodemográficos da cidade de Jundiaí 

Estima-se que o número de clínicas veterinárias para a cidade de Jundiaí seja 

em torno de 59, com cerca de 399 Médicos Veterinários atuantes na região 

(POLITTI, 2017). 

OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo realizar um levantamento sobre a incidência e a 

apresentação clínica dos casos de Diabetes mellitus em cães na região de Jundiaí, 

bem como analisar o protocolo de diagnóstico e tratamento seguido pelos médicos 

veterinários, as suas impressões e os prognósticos estabelecidos sobre DM. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Será aplicado um questionário, composto por 21 questões, sobre a incidência 

da doença, queixa principal do proprietário, principais sintomas observados, exames 

complementares mais solicitados, tratamento de escolha, complicações e 

prognóstico. As visitas, agendadas por telefone, serão realizadas de sexta feira, 

manhã e tarde, e os questionários impressos permanecerão na clínica por 1 semana 

para que sejam respondidos pelos Médicos Veterinários. Após o recolhimento dos 

questionários, estes serão transferidos para o Formulário Google a fim de elaborar a 

tabulação dos dados juntamente com os gráficos. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

            Para análise parcial, foram respondidos 30 questionários na Região de 

Jundiaí. Entre os veterinários que responderam, 56,7% não possuem especialização 

e 43,3% são especializados. O número de atendimento de cães no mês variou de 15 

a 500, sendo que 20% dos questionários apontam para uma média de 100 

cães/mês. O número de casos mensais de DM em cães foi em sua maioria 0-1 

casos/mês, correspondendo a 40% das respostas. A raça mais acometida foi Poodle 

(56,7%). As fêmeas foram citadas como o sexo mais acometido, totalizando 96,7%. 

Tratando-se da condição reprodutiva, o resultado foi de 60% para cães castrados e 

40% para cães inteiros. A idade prevalente de cães com DM foi de 6-10 anos com 

86,7% dos relatos. A polidipsia foi o sintoma mais presente, tanto na anamnese 

(93,3%), como sob a forma da queixa principal mais frequente (63.3%). No exame 



físico, o achado mais citado foi a catarata (83,3%). Para confirmar diagnóstico, o 

principal exame foi o de glicemia, citado em 96,7% dos questionários e para 

complementar foram colesterol/triglicérides e função renal, ambos com 66,7%. 

Quanto a frequência de acompanhamento, 60% pedem retorno trimestral para 

pacientes compensados e 46,7% pedem retorno semanal para pacientes 

descompensados. A doença concomitante com a DM mais observada foi a catarata 

(86,7%). O principal tratamento indicado foi a insulinoterapia (96,7%) e a insulina 

mais utilizada foi a NPH (86,7%). A frequência de insulina foi unânime (100%): 

2x/dia. Quanto a dose de insulina, 60% utilizam de 0,5 – 1,00 U/Kg. A dieta alimentar 

mais indicada foi a alimentação industrial terapêutica (83,3%). A frequência de 

alimentação foi de 50% para 2x/dia e 50% para 3x/dia. O principal momento de 

oferta de alimentos foi logo antes da insulina (63,3%). Os veterinários entrevistados 

apontam que a ação mais importante que o proprietário deve realizar é a nutrição 

(76,7%); o prognóstico na maioria dos casos foi classificado como bom (70%). 

Dentro dos 73,3% que afirmam gostar de tratar a doença, 56,7% disseram que há 

melhora do quadro e satisfação dos proprietários. A maioria dos profissionais 

encaminham para especialista apenas quando há complicações durante o 

tratamento (80%). 
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