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Introdução

A glicose é a principal fonte de energia dos seres 
vivos animais e vegetais. Trata-se de um 
monossacarídeo proveniente do produto final dos 
carboidratos [1]. É o principal substrato para a 
produção de energia na maioria dos tecidos, sendo a 
única fonte energética para as células do cérebro [2]. 
Para que ocorra o inteiro aproveitamento desta fonte 
energética, é necessário que haja uma interação entre os 
mediadores químicos, neste caso, os hormônios 
(insulina e glucagon), para que esta seja absorvida e 
transformada em energia [1].

A insulina é um hormônio produzido pela porção 
endócrina do pâncreas. Essa porção esta organizada 
como discretas ilhotas (ilhotas de Langerhans) que 
contem quarto tipos de células e cada uma delas produz 
um hormônio diferente. As células  beta  são as mais 
numerosas e produzem insulina, as células alfa 
produzem   glucagon, as células D produzem 
somatostatina, e as células F ou PP produzem 
polipeptídio pancreático. Embora esses hormônios 
tenham funções diferentes, eles estão todos envolvidos 
no controle do metabolismo e, mais particularmente, na 
homeostase glicemica [3].

A disfunção envolvendo quaisquer destas linhagens 
celulares resulta num excesso ou deficiência do 
respectivo hormônio na circulação.

Uma das endocrinopatologias mais comuns em cães 
é a diabetes mellitus, que é resultado da incapacidade 
das ilhotas pancreáticas em secretar insulina e/ou da 
ação deficiente da insulina nos tecidos [1]. O diabetes 
mellitus é um dos distúrbios primários associados ao 
pâncreas endócrino e aparece mais freqüentemente em 
cães de 5 ou mais anos e geralmente obesos [4].

São conhecidos dois tipos de diabetes mellitus: tipo I 
e tipo II. A tipo I, ou diabetes mellitus dependente de 

insulina, caracteriza-se pela destruição das células β, com 
perda progressiva e eventualmente completa da secreção de 
insulina. Portanto, o paciente com este tipo de diabetes é 
conhecido como insulino dependente. A maior parte dos 
cães diabéticos apresenta-se com este tipo de diabetes [5]. 
A tipo II, ou diabetes mellitus não dependente de insulina, 
caracteriza-se por uma resistência à insulina e/ou células β
disfuncional. A secreção de insulina pode ser elevada, baixa 
ou normal, mas é insuficiente para superar a resistência à 
insulina nos tecidos. Esta, por sua vez, é de difícil 
diagnóstico em cães [3].

O diagnóstico de diabetes mellitus baseia-se em três 
critérios: os quatro sinais clínicos clássicos (poliúria, 
polidepsia, polifagia, perda de peso), a presença de um 
nível elevado de glicose na corrente sangüínea e presença 
de glicose na urina . A catarata pode ser o primeiro sinal de 
hiperglicemia conhecida pelos proprietários dos cães 
diabéticos. Também se encontra hepatomegalia, 
desidratação, depressão, dor abdominal a palpação e febre
[5].

O tratamento da diabetes mellitus é constituido de 
diversas medidas como: a insulinoterapia, que visa propiciar 
uma quantidade adequada de insulina para normalizar o 
metabolismo; a flúidoterapia é utilizada para repor as 
perdas hídroeletrolíticas e para corrigir acidose; e a terapia 
dietética, que tem como objetivo reduzir o peso, manter 
uma regularidade e minimizar as flutuações pós-prandiais 
[6].

Esse projeto de extensão objetiva Conscientizar os 
proprietários de cães da comunidade que utiliza os serviços 
do Hospital Veterinário do Departamento de Medicina 
Veterinária da UFRPE acerca dos problemas advindos da 
hiperglicemia canina, além de realizar o diagnóstico das 
principais patologias relacionadas com a taxa de glicemia 
que acometem caninos.
Material e métodos



O projeto esta sendo desenvolvido a partir do 
atendimento  de animais, realizado no ambulatório de 
clinica médica e cirúrgica no Hospital Veterinário do 
Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE, 
localizado no bairro de Dois Irmãos, Recife - PE. As 
análises são feitas estantaneamente através do teste de 
glicemia da Roche do Brasil de nome Accu-Chek 
Active.

Todos os animais avaliados no experimento são 
cadastrados em uma ficha padrão, onde na mesma 
constam dados relativos ao animal como: nome, raça, 
sexo e idade e dados do proprietário como: nome e 
endereço completo, além do resultado do teste de 
glicemia.

As amostras de sangue são coletadas através de um 
pequeno furo na orelha do animal, esse furo é feito 
através de uma caneta especial que contem em seu 
interior um lanceador; objeto perfurante específico para 
esse teste.

Após a coleta, o sangue é colocado em uma fita 
especial que será levada ao aparelho (Accu-Chek) que 
determina naquele exato momento a quantidade de 
glicose circulante no sangue. Esse valor é determinado 
em mg/dl.

Os caninos atendidos que apresentam sinais clínicos 
sugestivos de Diabetes são registrados na ficha padrão 
e informações adicionais relativas ao histórico e 
anamnese são anotadas. Nestes, além de serem 
realizados os mesmos testes citados acima, eles são 
submetidos a uma avaliação mais criteriosa por um 
médico veterinário para se confirmar ou não o 
diagnóstico da doença.

Se a referida taxa for normal, será traçada uma curva 
glicêmica para efeitos comparativos em cada espécie, 
sendo separados os animais por idade, sexo e raça.

Além dos testes de glicemia nos cães, os 
proprietários dos mesmos são esclarecidos sobre os 
problemas relacionados a glicemia e recebem um 
folder sobre diabetes mellitus, que explica de uma 
maneira bem simples o que é a diabetes, quais são os 
sintomas, quais são os fatores predisponentes ao 
desenvolvimento da doença, como se faz o 
diagnóstico, como se trata e também contendo 
recomendações de como se evitar a enfermidade.

Realizou-se com 150  proprietários de animais uma 
pesquisa, no período de 21 de agosto a 11 de 
setembro, que através de um questionário, avaliou o 
conhecimento popular  sobre diabetes. Essa Esse 
questionário contia as perguntas: você sabe o que é 
diabetes?, quais são os sintomas? Você sabe que existe 
diabetes em cães? Você acha importante estudar essa 
doença em cães? Você acha importante distribuir 
folders esclarecendo a doença a população? Ficou 
claro a nossa exposição sobre a doença?

Resultados e Discussões

Observa-se que há muitos proprietários de cães que
procuram o atendimento do Hospital Veterinário do 

DMV da UFRPE com animais apresentando os sintomas 
clássicos da diabetes: poliúria, polidepsia, polifagia e perda 
de peso. Então, semelhantemente ao que NELSON [1] se 
referiu, a partir da análise desses sintomas e do teste de 
glicemia pode-se diagnosticar essa doença.

Nota-se que existe grande interesse do público, durante 
nossas abordagens,  sobre a exposição dos objetivos do 
projeto,  ao esclarecimento da diabetes pelos alunos e ao 
folder que explica, com uma linguagem bem simples, a 
doença.

O resultado da pesquisa, que avaliou o conhecimento 
prévio da populção, revelou que entre 150 pessoas 
avaliadas 90% sabiam o que é diabetes, 54% não 
conheciam os sintomas da doença, 76% não sabiam que a 
diabetes também existe em cães, 96% acham importante 
estudar e distribuir folders explicativos sobre a diabetes, e 
94% acharam clara nosso exposição sobre a doença.

Isso prova que o projeto está sendo de grande valia e vem 
gerando muitos impactos positivos a população. Esta, que 
em sua maioria, acha o trabalho muito interessante e 
importante, apresentando o mínimo de resistência ao 
mesmo.

Além disso tudo, o presente projeto vem propenciando a 
melhoria da interação entre os profissionais (Médico 
Veterinário) e o público alvo (propietários de cães).

Agradecimentos

Agradecemos ao DMV por toda a estrutura cedida para 
realização do projeto, a PRAE pelas bolsas recebidas e a 
todos os profissionais que colaboraram com o trabalho.

Referências

[1] NELSON, S. J.; SALISBURY, S. K. Neoplasias de 
células beta pancreáticas. In: BICHARD, S. J.; 
SHERDING, R.G. Clínica de Pequenos Animais, São 
Paulo: Editora Roca, 1998. 1591p.
[2] CAPEN, C. C. Sistema Endócrino. In: CARLTON, W. 
W.; MACGAVIN, M. D. Patologia Veterinária Especial 
de Thompson. 2ª ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 1998. 
672 p.
[3] CUNNIGHAM, J. G. Tratado de fisiologia 
veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004, p. 360.
[4] SPINOSA, H. S.; GONIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. 
Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 337.
[5] NELSON, R. W. Medicina interna de pequenos 
animais. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 
535 – 539.

[6] OLIVEIRA, I.A.  de. Diabetes mellitus em pequenos 
animais: estratégias de tratamento e monitoração. 
Seminário apresentado na Disciplina Bioquímica do Tecido 
Animal no programa de Pós-Graduação em Ciências 
Veterinárias da UFRGS, 2003.




