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1. RESUMO 

As doenças endócrinas e metabólicas como o hiperadrenocorticismo associado 

ou não ao diabetes mellitus, o diabetes mellitus, o hipoadrenocorticismo, o 

hipotireoidismo, o hipertireoidismo e as dislipidemias primárias são comuns na rotina 

clínica veterinária. O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento 

epidemiológico, determinando retrospectivamente os aspectos populacionais 

(espécie, raça, sexo, idade e status sexual) dos cães e gatos diagnosticados com 

estas endocrinopatias, no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi da cidade de São 

Paulo, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017. Foram diagnosticados 604 

pacientes caninos para essas endocrinopatias, onde 36% (n=218) são 

hiperadrenocorticismo, 32% (n=195) diabéticos, 10% (n= 62) hiperadreconoticismo 

associado à diabetes mellitus, 11% (n=63) hipotireoidismo, 6% (n=37) hiperlipidemia 

primária, 3% (n=18) hipoadrenocorticismo, 1% (n=4) hipotireoidismo associado ao 

diabetes mellitus, 1% (n=4) hipotireoidismo associado ao hiperadrenocorticismo, 

houveram dois casos de hipoadrecorticismo associado ao diabetes mellitus e um caso 

de hipotireoidismo associado ao hipoadrenocorticismo. A maior ocorrência foi na raça 

Poodle (21%; n=130), e 22% (n=136) de cães sem raça definida (SRD), sendo a 

predisposição sexual maior em fêmeas (67%; n=406), onde 66% dos pacientes 

(n=403) são gonadectomizados e demonstrou-se maior prevalência em idosos. Nos 

felinos foram diagnosticados 35 casos com diabetes mellitus (73%) e 13 casos de 

hipertireoidismo (27%), a maioria eram SRD (79%; n=38), sendo a predisposição 

sexual maior em machos (56%; n=27), do total dos pacientes 87% (n=42) são 

gonadectomizados e demonstrou-se maior prevalência em idosos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As doenças endócrinas e metabólicas são comuns na rotina clínica veterinária 

e causam repercussões clínicas importantes nos animais acometidos. Em um estudo 

realizado recentemente em um hospital privado na cidade de São Paulo as 

endocrinopatias representaram 3,8% dos atendimentos (JANUÁRIO et al., 2017). 

O Hiperadrenocorticismo (HAC), ou Síndrome de Cushing, é uma das 

endocrinopatias mais comuns observadas na espécie canina. Tal doença consiste no 

excesso crônico na concentração circulante de glicocorticóides (principalmente o 

cortisol). Em um estudo realizado anteriormente no Hospital Veterinário Anhembi 

Morumbi entre 2003 e 2010 foram registrados 172 de 692 casos, sendo 78% destes 



representados por fêmeas, com mais de 9 anos e eram das raças Poodle (29%), SRD 

(12,2%), e Yorkshire (8%) (NETO et al., 2010). Já em um estudo realizado na região 

sul do país, foi registrado 523 de 1.400 casos, também com idade média de 10 anos, 

predominância de fêmeas, raças Poodle (35%), SRD (18%), Dachshund (12%) e 

Yorkshire (8%) (POPPL et al., 2016). No Reino Unido um estudo com 210.824 cães, 

estimou 1 caso para cada 400 cães e que o Bichon Frise, o Dachshund e o Yorkshire 

Terrier mostram evidências de chances aumentadas em comparação com outras 

raças, os mais velhos e que estão acima do peso médio de sua raça estão mais 

propensos (O’NEILL, 2016). Um recente estudo realizado na rede hospitalar privada 

de São Paulo Pet Care, realizou-se o estudo retrospectivo dos últimos cinco anos 

(2012 – 2017), foi registrado 311 de 994 casos, com maior prevalência em cães 

idosos, das raças SRD (15,1%), Poodle (14,7%), Yorkshires (12,8%), Maltês (12,8%), 

Lhasa Apso (12,5%) e Dachshund (10,2%) (JANUÁRIO et al., 2017). 

A Diabetes mellitus é uma doença que leva a alterações no metabolismo de 

carboidratos, lipídios e proteínas, devido a uma insuficiência relativa ou absoluta de 

insulina, e subsequente hiperglicemia acompanhada por glicosúria. Em estudo feito 

nas regiões central e sudeste da Inglaterra em 2014, foram coletados dados de 89 

clinicas, nas quais foram atenditos 128.210 cães, dentre os quais 439 casos foram 

diagnosticados com DM, com prevalência de 0,34% e 209 foram casos de DM 

incidentes (47,6%). (MATTIN, 2014). De acordo com este estudo, machos castrados 

apresentaram maior risco de apresentar a doença do que os inteiros, enquanto nas 

fêmeas isto não foi observado. Em relação a raças, quando comparado com cães 

mestiços, os Yorkshire Terrier tiveram maior incidência, enquanto Pastor Alemão e 

Golden Retriver tiveram menor incidência. A média etária foi de 9,9 (de 3,3 a 17,4 

anos), sendo 50,2% fêmeas e 49,8% machos, e 83,2% eram cães de raça pura 

(MATTIN, 2014). Anteriormente um estudo feito no Hospital Veterinário Anhembi 

Morumbi no período de Janeiro de 2003 a Julho de 2010 no qual foram atendidos 692 

casos de endocrinopatia, sendo 33,9% diagnoticados com DM, cuja faixa etária variou 

dos 5 aos 9 anos, sendo na maioria fêmeas castradas (na prorporção de 4:1 em 

relação aos machos), 38% Poodles, 17% sem raça definida e 11,9% Rottweillers 

(NETO et al., 2010). Recentemente, entre 2012 e 2017 foi realizado um estudo em 

uma rede hospitalar pirvada da cidade de São Paulo, no qual foram atendidos 994 

casos com média etária de 9,6 anos, sendo 66,2%machos. Foram diagnosticados 203 

cães com DM (20,4%), sendo 33,6% SRD (n=37), 15,7% Schnauzer (n=32), 12,8% 



Poodle (n=26), 7,8% Maltês (n=16), 5,4% Lhasa Apso (n=11) e 4,9% Shitzu (n=10) 

(JANUÁRIO et al., 2017). 

O Hipoadrenocorticismo (HipoA) é uma síndrome clínica causada pela 

deficiência de mineralocorticoides e/ou glicocorticoides, e que, dependendo da 

origem, pode ser primário (clássico ou atípico) ou secundário. As maiorias dos cães 

apresentam a forma primária clássica (MOONEY et al., 2015). Em um estudo recente 

realizado em uma rede hospitalar privada na cidade de São Paulo com 994 cães entre 

os anos 2012 e 2017, o HipoA representou 2,5% (n= 25) dos diagnósticos (JANUÁRIO 

et al., 2017). Em um estudo realizado anteriormente no Hospital Veterinário Anhembi 

Morumbi entre os anos de 2003 e 2010 foram diagnosticados 1,7% (12 de 692 casos), 

metade eram SRD, com idade entre 2 e 10 anos, 60% eram fêmeas (NETO et al., 

2010). 

O Hipotireoidismo (HipoT) é uma doença de repercussões multissistêmicas 

causada pela baixa produção de tri-iodotironina (T3) e tireoxina (T4) pela glândula 

tireoide, e pode ser classificado como primaria, secundaria ou terciária. Em um estudo 

recente realizado em uma rede hospitalar privada na cidade de São Paulo com 994 

cães entre os anos 2012 e 2017, o HipoT representou 7,3% (n= 73) dos diagnósticos: 

SRD 17,8% (n=13), Schnauzer Miniatura 12,3% (n= 9), Labrador Retriever 12,3%(n= 

9), Lhasa Apso 10,9%(n= 8), Maltês 10,9% (n= 8), Dachshund 10,9% (n= 8) e 

Yorkshires 10,9% (n= 8) (JANUÁRIO et al., 2017).  Em estudo realizado anteriormente 

no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi entre 2003 e 2010 constatou-se a incidência 

de 6% da doença (42 de 692 casos), sendo 27 fêmeas e 15 machos, com 2 a 8 anos 

e eram das raças Pit Bull (19%), SRD (12%), e Cocker Spaniel Inglês (7%) (NETO et 

al., 2010). 

O Hipertireoidismo é a endocrinopatia mais comumente diagnosticada nos 

felinos. É causada pelo aumento de produção e secreção de T4 e T3 pela glândula 

tireoide. Essa alteração é comumente devido a adenoma benigno da tireoide ou a 

hiperplasia adenomatosa multinodular, em um ou nos dois lobos da tireoide, e, mais 

raramente, pode também ser causado por carcinoma tireóideo funcional (FELDMAN 

et al., 2015). Em um estudo realizado no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi em 

2015 com amostras séricas de 212 gatos atendidos na clínica, foram diagnosticados 

3,30% (7 gatos) com idade média de 15 anos, 5 fêmeas e 2 machos (SCALIZE et al., 

2015). Em outro estudo epidemiológico realizado no sul do Brasil entre os anos de 

2004 e 2014 o hipertireoidismo representou 23% dos diagnósticos de endocrinopatias 



em gatos, com idade de 14 anos, 71% fêmeas, 62% SRD, 14% siameses, 5% persas, 

5% himalaias (POPPL et al., 2016). 

De acordo com Xenoulis e Steiner (2015) o termo dislipidemia descreve 

qualquer tipo de distúrbio nas características dos lipídios e/ou das lipoproteínas. 

Hiperlipidemia é definida como o aumento das concentrações de lipídeos no sangue, 

mais especificamente hipertrigliceridemia (triglicérides), hipercolesterolemia 

(colesterol), ou ambos. Podem ser classificadas como primária e secundária, e o 

presente estudo se concentrará nos dados da condição primária. Em um estudo 

recente realizado em uma rede hospitalar privada na cidade de São Paulo com 994 

cães entre os anos 2012 e 2017, a hiperlipidemia primária representou 5,9% (n= 59) 

dos diagnósticos (JANUÁRIO et al., 2017). Em um estudo realizado anteriormente no 

Hospital Veterinário Anhembi Morumbi entre os anos de 2003 e 2010 a ocorrência de 

hiperlipidemia primária foi de 1,3% (9 casos de 692), 6 eram Schnauzers, 3 eram SRD 

e 80% eram fêmeas (NETO et al., 2010). Já em um estudo retrospectivo realizado no 

sul do Brasil entre os anos de 2004 e 2014, foi diagnosticada em 2% (22 casos de 

1.400) da população (POPPL et al., 2016). 

 

3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo realizar um levantamento epidemiológico, 

determinando retrospectivamente os aspectos populacionais (espécie, raça, sexo, 

idade e animais gonadectomizados e inteiros) de cães e gatos diagnosticados com as 

endocrinopatias mais frequentes que foram atendidos no Hospital Veterinário da 

Universidade Anhembi Morumbi no período de Janeiro de 2012 a Dezembro de 2017. 

E, comparar os resultados obtidos com estudos epidemiológicos realizados 

anteriormente, publicados na literatura nacional e internacional, para conhecer o 

comportamento da doença na população e para elucidação das características dos 

animais com maiores predisposições. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o levantamento de dados, foram avaliados retrospectivamente os 

prontuários da rotina clínica de pequenos animais do Hospital Veterinário Anhembi 

Morumbi, localizado na cidade de São Paulo, no período de Janeiro de 2012 a 

Dezembro de 2017. Os prontuários com diagnóstico para as endocrinopatias foram 

selecionados para coleta de dados: espécie, raça, sexo, idade, animais 



gonadectomizados e inteiros. A tabulação foi feita no programa Excell, realizou-se 

análise estatística e, posteriormente, comparação com estudos realizados 

anteriormente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi fornecido pelo Hospital Veterinário Anhembi Morumbi arquivos anuais de 

2012 a 2017, em planilha Excell, com a relação de todos os atendimentos e 

respectivos diagnósticos suspeitos e / ou confirmados. Em janeiro de 2018 foi 

realizada triagem, nas referidas planilhas, de todos números de prontuários que 

constavam as seguintes doenças endócrinas: Hiperadrenocorticismo, Diabetes 

mellitus, Hipoadrecorticismo, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo e Hiperlipidemia 

primária. Durante o período de fevereiro a junho de 2018 foram consultados 

fisicamente os prontuários relacionados para confirmação de diagnóstico e coleta de 

dados: espécie, raça, sexo, idade, animais gonadectomizados e inteiros. No mês de 

julho de 2018 foi realizada a tabulação dos dados no programa Excell e posteriormente 

realizou-se análise estatística. 

 

6. RESULTADOS 

Foram avaliados 1.494 prontuários com suspeição diagnóstica de 

endocrinopatia, constada em arquivo de registro eletrônico, onde 652 foram 

confirmados, sendo que em cães: 36% (n=218) são hiperadrenocorticismo, 32% 

(n=195) diabéticos, 10% (n= 62) hiperadrecorticismo associado à diabetes mellitus, 

11% (n=63) hipotireoidismo, 6% (n=37) hiperlipidemia primária, 3% (n=18) 

hipoadrenocorticismo, 1% (n=4) hipotireoidismo associado ao diabetes mellitus, 1% 

(n=4) hipotireoidismo associado ao hiperadrenocorticismo, houveram 2 casos de 

hipoadrecorticismo associado ao diabetes mellitus e 1 caso de hipotireoidismo 

associado ao hipoadrenocorticismo. Em felinos: 73% (n=35) são diabéticos e 27% 

(n=13) tem hipertireoidismo. 

 

 

 

 



 

Figura 1: Gráfico representando a prevalência de endocrinopatias em cães e gatos 

 

 

Figura 2: Gráfico indicativo de faixa etária por endocrinopatia em cães 

 

Figura 3: Gráfico indicativo de faixa etária por endocrinopatia em felinos 
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Dos cães com hiperadrecorticismo, observou-se variação ampla da faixa etária canina 

de 4 a 18 anos (média de 11,7 anos +/- 2,71), sendo a maioria gonadectomizados 

(69%, n=152), fêmeas (72%, n=157), na distribuição racial os mais acometidos foram 

o Poodle (27%, n=61), seguido por SRD (18%, n=40), Dachshund (10%; n=22), 

Yorkshire (8%, n=19), Llasa Apso (6%, n=15), Shihtzu (5%; n=12) e Cocker (5%, 

n=11). O grupo dos cães com diabetes mellitus, observou-se variação ampla da faixa 

etária canina de 1 a 18 anos (média de 10,5 anos +/- 2,91), sendo a maioria 

gonadectomizados (56%; n=111), fêmeas (60%; n=118), na distribuição racial os mais 

acometidos foram o SRD (27%; n=54), seguido pelo Poodle (23%; n=45), Labrador 

(8%; n=17), Daschund (7%; n=14), Lhasa Apso (4%; n=9), Schnauzer (4%; n=9) e 

Yorkshire (3%; n=7). Naqueles cães com hiperadrecorticismo associado à diabetes 

mellitus, observou-se variação ampla da faixa etária canina de 5 a 16 anos (média 

11,2 anos +/- 2,31), sendo a maioria gonadectomizados (74%, n=46), fêmeas (67%; 

n=42), na distribuição racial os mais acometidos foram o Poodle (29%; n=18), seguido 

por SRD (19%; n=12), Yorkshire (14%; n=9), Daschund (8%; n=5) e Schnauzer (8%; 

n=5). Dos cães com hipotireoidismo observou-se variação ampla da faixa etária canina 

de 2 a 15 anos (média 9,2 anos +/- 2,92), sendo a maioria gonadectomizados (68%, 

n=43), fêmeas (69%; n=44), na distribuição racial os mais acometidos foram o SRD 

(28%; n=18), seguido por Pitbull (15%; n=10), Golden Retriever (11%; n=7), Beagle 

(6%; n=4) e Labrador (6%; n=4). O grupo dos cães com hiperlipidemia primária, 

observou-se variação ampla da faixa, etária canina de 2 a 15 anos (média 9,3 anos 

+/- 3,04), sendo a maioria gonadectomizados (78%; n=29), fêmeas (78%, n=29), na 

distribuição racial os mais acometidos foram o Schnauzer (54%; n=20), seguido por 

Bull Terrier (5%; n=2), Lhasa Apso (5%; n=2), Maltês (5%; n=2), Poodle (5%; n=2), 

Shihtzu (5%; n=2), SRD (5%; n=2) e Yorkshire (5%; n=2). Naqueles cães com 

hipoadrenocorticismo, observou-se variação ampla da faixa etária canina de 2 a 14 

anos (média 7,6 anos +/- 3,52), sendo a maioria gonadectomizados (83%; n=15), 

fêmeas (61%; n=11), na distribuição racial os mais acometidos foram o SRD (50%; 

n=9), seguido por Poodle (16%; n=3), Labrador (11%; n=2) e Maltês (11%; n=2). Dos 

cães com hipotireoidismo associado ao diabetes mellitus observou-se a faixa etária 

canina de 9 a 16 anos (média 11,7 anos +/- 1,24), sendo 50% (n=2) 

gonadectomizados, 50% inteiros (n=2), 50% (n=2) fêmeas e 50% machos (n=2), na 

distribuição racial os mais acometidos foram o Fox Paulistinha (25%; n=1), Labrador 

(25%; n=1), Lhasa Apso (25%; n=1) e Schnauzer (25%; n=1). O grupo dos cães com 



hipotireoidismo associado ao hiperadrenocorticismo observou-se a faixa etária canina 

de 8 a 15 anos (média 12,2 anos +/- 2,58), sendo a maioria gonadectomizados (75%; 

n=3), 50% (n=2) fêmeas e 50% machos (n=2), na distribuição racial os mais 

acometidos foram o Lhasa Apso (50%; n=2), seguido por Rottweiler (25%; n=1) e 

Shihtzu (25%; n=1). Naqueles cães com hipoadrenocorticismo associado ao diabetes 

mellitus, observou-se 2 casos, sendo uma fêmea SRD inteira, de 9 anos e um macho 

Yorkshire gonadectomizado, de 11 anos. Houve um caso de hipotireoidismo 

associado ao hipoadrenocorticismo de um Cocker de 14 anos, gonadectomizado, 

macho. 

 

Figura 4: Gráfico relacionando endocrinopatia e sexo 

 

Figura 5: Gráfico representando a associação entre status sexual, espécie e endocrinopatias 
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O grupo dos felinos com diabetes mellitus, observou-se variação ampla da faixa etária 

felina de 1 a 20 anos (média 12,3 anos +/- 4,22), sendo a maioria gonadectomizados 

(82%; n=29), machos (57%; n=20), na distribuição racial os mais acometidos foram o 

SRD (77%; n=27), seguido pelo Siamês (17%; n=6) e Persa (5%; n=2). Os felinos 

hipertireoidismo, observou-se variação ampla da faixa etária felina de 8 a 19 anos 

(média 12 anos +/- 3,33), sendo 100% (n=13) gonadectomizados, machos (53%; n=7), 

na distribuição racial os mais acometidos foram o SRD (84%; n=11), seguido pelo 

Persa (7%; n=1) e Siamês (7%; n=1). 
 

 

Figura 6: Gráfico indicando raça, sexo e status sexual por raça felina 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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doenças endócrinas pesquisadas nos cães, houve uma maior ocorrência em cães 

sem raça definida (SRD) e na raça Poodle, sendo que nos estudos internacionais as 

raças acometidas com HAC e DM são diferentes das apuradas neste levantamento e 
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