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RESUMO

Nas últimas décadas houve progressivo aumento no número de casos de Diabetes Miellitus em cães. As fêmeas são mais acometidas que os 
machos, pois durante o seu ciclo estral (especificamente na fase de diestro) ocorre elevação nas concentrações séricas de progesterona e 
hormônio do crescimento (GH) que levam a uma resitência à ação da insulina, fazendo com que até 70% delas possam desenvolver a doença. 
Quando a hiperglicemia é precocemente detectada em fêmeas e os fatores de resistência são retirados, as chances de recuperação total são 
maiores. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de uma fêmea inteira diabetogênica, que apresentou nível 
normoglicêmico após o procedimento de ovariosalpingohisterectomia (OSH). Cadela, 2 anos e 6 meses, sem raça definida, não castrada, pesando 
9,5 kg foi atendida emu ma clínica veterinária localizada no Rio de Janeiro/RJ. Segundo relato do proprietário já fazia dois dias que estava 
intensamente apática e havia apresentado quadro de crise convulsiva no dia em que foi levada para atendimento clínico. Foi realizado 
hemograma completo, que revelou trombocitopenia (161.000 céls/µl, parâmetro 200.000     a     500.000 céls/µl) e eosinofilia absoluta (1500 céls/
µl, parâmetro 150 a 1250 céls/µl) e relativa (12%, parâmetro 2 a 8%). Também foi aferida a glicemia: 443,24 mg/dL (parâmetro: 70 - 110 mg/dL) e 
realizada urinálise, que revelou proteinúria, glicosúria (50 mg/dL) e cristalúria (fosfato triplo). Foi realizado teste rápido Snap 4DX® (IDEXX, 
Westbrook, EUA) para detecção do antígeno da Dirofilaria immitis e anticorpos contra Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi e 
Ehrlichia canis, resultando negativo. Diante do iminente risco de novo episódio de crise convulsive, foi prescrito Fenobarbital suspensão (40 
mg/ml), 40mg por via oral, a cada 12 horas. Durante a revisão clínica, cinco dias após a primeira consulta, a cadela se apresentava clinicamente 
estável, sem novos quadros de crise convulsiva. Então, foi solicitada a repetição da dosagem da glicemia (334,32 mg/dL, parâmetro: 70 a 110 
mg/dL) com jejum de 12 horas, além da realização de dosagem de frutosamina (400 micromol/L, parâmetro: 225,0   a   375,0 micromol/L) e 
exame ultrassonográfico abdominal, que demonstrou fígado com ecogenicidade compatível com hepatopatia diabética. A cadela foi encaminhada 
para avaliação endocrinológica. Durante a consulta endocrinológica, os proprietários confirmaram que a cadela não havia sido submetida ao 
procedimento de OSH. No entanto, não souberam precisar se estava em cio ou quando havia apresentado o último estro. Diante desses 
esclarecimentos, associado ao fato de a cadela ser “inteira”, a suspeita clínica foi de Hiperglicemia induzida pelo efeito diabetogênico da 
progesterona, mesmo os proprietários não sabendo informar se a cadela apresentava outros sintomas considerados clássicos da doença, tais 
como: poliúria, polidpsia, polifagia e perda de peso. Sendo assim, foi indicado imediatamente o tratamento cirúrgico do animal. Dois dias após o 
animal ser submetido ao procedimento cirúrgico de OSH, a glicemia apresentou redução, chegando a 178 mg/dL, não sendo necessário o uso da 
insulina de curta ação. Cinco dias após, o animal foram coletadas amostras para a realização de novo hemograma, dosagem de glicemia e 
urinálise. O hemograma não apresentou alterações, a glicemia apresentou redução dos seus valores (218,78 mg / dL) e a urinálise se apresentava 
normal. Diante destes novos resultados, optou-se por não iniciar a insulinoterapia e recomendou-se realizar nova dosagem glicêmica cinco dias 
após. Após esse intervalo, a nova dosagem glicêmica constatou que o animal encontrava-se normoglicêmico (71 mg/dl). Neste momento animal 
recebeu alta clínica, sendo recomendado aos seus proprietários exames periódico para acompanhar o quadro geral do animal.
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