Monitorização de cães e gatos diabéticos
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Porque ocorre Diabetes Mellitus (DM)?
A DM é uma endocrinopatia comum tanto no cão como no gato e resulta de uma secreção
inapropriada de insulina pelas células beta pancreáticas.
No cão, afecta sobretudo cães de mais de 7 anos de idade e as fêmeas estão predispostas. Nos
cães, a DM advém de uma destruição imuno-mediada das células beta.
Nos gatos, a DM resulta de uma disfunção das células beta pancreáticas com consequente
hipoprodução de insulina, associada a insulino-resistência. Afecta sobretudo machos castrados
e com mais de 4 anos de idade. A obesidade é um factor de risco para a DM felina sendo que
gatos obesos apresentam 3.9x maior probabilidade para desenvolverem DM.
Sinais clínicos da DM
Os sinais clássicos de DM são a polifagia, poliuria, polidipsia e perda de peso. No caso de diabetes
mellitus complicada com cetoacidose, os animais podem apresentar anorexia, vómito, diarreia
e desidratação.
Diagnóstico da DM
O diagnóstico é estabelecido através dos sinais clínicos e pela identificação de glucosúria e
hiperglicemia. Pode ser considerado o doseamento da frutosamina, a qual não é afectada pelo
stress e reflete a glicémia média nas passadas 2-3 semanas no cão e 1-2 semanas no gato. De
forma individual, pode ser considerada a realização de uma ecografia abdominal, RX tórax,
doseamento de um biomarcador pancreático, urina II e urocultura.
Tratamento da DM
O tratamento da DM foca-se em 4 pontos chave: a insulinoterapia, a alimentação, o exercício e
a castração/esterilização. Existem várias insulinas disponíveis do mercado sendo que, na gestão
de uma diabetes não complicada, a insulina lenta (Caninsulin, MSD) e a protamina zinco (Prozinc,
Boehringer) são as licenciadas para uso médico-veterinário, sendo a primeira escolha em cães e
gatos, respectivamente.
Pontos chave na educação dos proprietários
O enfermeiro veterinário tem um papel essencial na educação do proprietário devendo sempre
que possível ser claro na transmissão da mensagem, explicando por exemplo, como
homogeneizar a insulina e que a validade da insulina após abertura do frasco deve ser
respeitada. Deve explicar de forma metódica e concisa ao proprietário como deve ser efectuada
a administração, ensaiando as vezes que forem necessárias com soro fisiológico, até o
proprietário perder os medos iniciais. Pode ainda recorrer-se a vídeos tutoriais e aplicações
digitais passíveis de sensibilizar os tutores para o efeito. Quanto às seringas, devem ser utilizadas
sempre as da mesma escala (seja U40/ml – de uso médico veterinário, de tampa vermelha em
Portugal; seja U100/ml – de uso em Med. Humana, de tampa laranja). Deve ser relembrada a
dose (seja em mililitros ou em Unidades internacionais), sendo desaconselhada a transição
entre vários tipos de seringa.
Papel do Enfermeiro Veterinário na monitorização da DM

Após o diagnóstico, os animais passam frequentemente por um período de estabilização inicial
e monitorização. Consoante a gravidade, podem requerer hospitalização com medições
regulares de glicémia. A insulina é geralmente administrada duas vezes ao dia e no momento da
refeição.
A monitorização é efectuada com base nos: sinais clínicos, curvas de glicémia, frutosamina e,
recentemente, com recurso a medidores contínuos de glucose intersticial. Os sinais clínicos são
a ferramenta mais importante para o controlo de um cão diabético e muitas vezes o enfermeiro
veterinário tem um papel preponderante na recolha da história pregressa e no detalhe dos
mesmos (quanto está a beber o animal? Qual a dose de insulina em curso? Que seringas utiliza?
Quantas vezes ao dia administra? Está com dificuldades na administração? Quando foi a ultima
toma?...). As curvas de glicémia podem ser efectuadas em ambiente caseiro ou hospitalar,
permitindo aferir a eficácia da insulina, o nadir e a respectiva duração de acção. As curvas devem
ser interpretadas sempre no contexto dos sinais clínicos.
Dúvidas Práticas
É importante reforçar a necessidade de manter uma rotina alimentar e os horários de insulina,
mantendo os níveis de stress mínimos. Se o animal diabético precisar de ser anestesiado, o
protocolo deve ser rigorosamente planeado de forma atempada. Na noite antes é administrada
a dose de insulina e a comida habitual sendo que no dia da cirurgia, a dose de insulina é reduzida
para ¼ a ½. A glicémia deve ser monitorizada antes da indução e a cada 30 minutos durante o
procedimento devendo manter-se idealmente entre os 150-250mg/dl. Após a cirurgia, o animal
deve ser alimentado rapidamente (mal a condição anestésica e o estado de vigilância o
permitam).
Problemas como hipoglicémia, hiperglicemia persistente e apetite caprichoso são possíveis de
ocorrer em cães diabéticos e o enfermeiro veterinário deve estar sensibilizado para os mesmos.
Caso ocorra hipoglicemia, se o animal estiver consciente (sobretudo em cães) pode ser
administrado mel ou xarope de açúcar. Se o animal tiver uma via para administração
endovenosa, é aconselhada a administração de glucose IV e avaliação do Médico veterinário.
Nos casos de hiperglicemia persistente, antes de explorar medicamente, há que verificar se os
gestos técnicos estão a ser bem efectuados e se o glucómetro é fidedigno.
Nos casos em que o cão ou gato apresenta anorexia, é aconselhada a vigilância e, caso esta
persista, o animal deve ser consultado por um Médico Veterinário.
Complicações
Existem algumas complicações destacando-se: cataratas, infeções urinárias e hipertensão
portal. Assim, a realização de um exame oftalmológico de rotina, uma urina II e a medição da
pressão arterial, devem ser rotineiros em animais diabéticos.
Em suma, esta palestra irá clarificar alguns pontos chave no tratamento e monitorização da DM
reforçando o papel crucial dos enfermeiros na comunicação com os tutores e na explicação de
gestos técnicos.

