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inCidÊnCia e 
eTioLoGia da diabetes

inTrodução
A diabetes mellitus é uma deficiência do sistema 
endócrino bastante frequente em cães e gatos e resulta de 
uma deficiência de insulina, absoluta ou relativa. No geral, 
o prognóstico é bastante positivo, desde que o diagnóstico 
seja feito atempadamente e o tratamento seja adequado.

O tratamento com insulina é a base para um tratamento 
bem-sucedido. Contudo o controlo da dieta e um 
estilo de vida regular também são importantes. Uma 
comunicação fluida entre si, o médico veterinário, e o 
dono do animal de estimação, desempenha uma grande 
importância. A sua atitude para com a diabetes mellitus determinará largamente a 
motivação do dono do animal de estimação e a adesão ao tratamento.

inCidÊnCia
As estimativas da incidência de diabetes mellitus em cães e gatos variam entre 
1:100 e 1:500.1 A doença ocorre mais frequentemente em cães e gatos de meia-
-idade e nos mais velhos. Nos gatos, a doença é observada mais frequentemente 
em machos castrados.

eTioLoGia 
A diabetes mellitus pode ser devida a doença pancreática ou não pancreática.

Endócrina

A destruição do tecido pancreático endócrino pode conduzir a diabetes mellitus. 
Nos cães, existem algumas evidências de que a destruição autoimune dos ilhéus 
de Langerhans desempenha uma função na patogénese da diabetes. Nos gatos, a 
deposição de substância amiloide pode contribuir para a destruição dos ilhéus de 
Langerhans. 

Exócrina

A inflamação grave ou neoplasia do pâncreas exócrino podem 
conduzir a perda da função dos ilhéus. Nestes casos, a diabetes 
é complicada por insuficiência pancreática exócrina.

Diabetes mellitus, devido à doença de oriGem não 
panCreáTiCa

Sobreprodução hormonas que induzem resistência à insulina

Excesso de hormona de crescimento 

Induzida pela progesterona

A progesterona, produzida durante a fase lútea, induz 
a produção da hormona do crescimento pela glândula 
mamária. Isto neutraliza a ação da insulina.

Origem hipofisária - acromegália

A acromegália (hipersomatotropismo) é causada pelo 
excesso da hormona do crescimento. A acromegália não 
é incomum em gatos, onde é geralmente devido a um 
tumor da hipófise  secretor de hormona do crescimento.

A síndrome de Cushing

Os corticosteróides estimulam a gluconeogénese, levando a um aumento na 
concentração de glucose no sangue. Esta estimula a síntese de insulina, o que 
pode eventualmente resultar na exaustão das ilhéus de Langerhans.

Referência: 1. Panciera DL et al. (1990) J Am Vet Med Assoc 197, 1504-1505.

Diabetes mellitus DeviDo a Doença pancreática

Degeneração vacuolar 
dos ilhéus de Langerhans, 
num cão, coloração de 
hematoxilina-eosina (HE), 10x. 

Amiloidose dos ilhéus de 
Langerhans, num gato, 
coloração HE, 25x. 

Amiloidose dos ilhéus de 
Langerhans, num gato, luz 
polarizada (esquerda) e 
coloração com vermelho do 
Congo (direita).

as fotografias são cortesia do Departamento de patologia da Faculdade de medicina veterinária da universidade de utrecht, Holanda.

www.caninsulin.com



4 5

ToxiCidade da GLuCose
A toxicidade devido à glucose ocorre caso a secreção 
de insulina seja reduzida por hiperglicémia prolongada. 
A hiperglicémia prolongada pode dever-se a diversas 
causas, que incluem as iatrogénicas listadas em seguida.

Iatrogénicas 

Corticosteroides

A utilização de terapêutica com corticosteroides pode 
induzir a diabetes mellitus.

Progestagéneos

A utilização de progestagéneos exógenos pode conduzir a um excesso de 
hormona do crescimento. Os progestagéneos também possuem afinidade para 
os recetores dos glucocorticoides, o que pode ser a causa da diabetes mellitus, 
observada, por vezes, após a administração de progestagéneos em gatos. 

Obesidade

Na obesidade, os recetores dos tecidos são menos sensíveis à insulina, o que 
conduz a uma maior necessidade de insulina e pode resultar na exaustão dos 
ilhéus de Langerhans.

diabeTes meLLiTus poTenCiaL
A diabetes mellitus potencial, definida como um compromisso na síntese da 
insulina e/ou diminuição da sensibilidade dos recetores do tecido aos efeitos 
da insulina, resulta num aumento da glicémia que não excede, ainda, o limiar 
renal. Isto pode ser observado em cadelas sexualmente inativas durante a fase de 
metaestro. Nesta fase, o problema pode ainda ser reversível através de castração 
(eliminação da fonte de progesterona).

A hiperglicémia ligeira também pode ser encontrada na síndrome de Cushing e a 
inversão do excesso de cortisol pode prevenir o desenvolvimento da diabetes mellitus.

paToGénese
A diabetes mellitus é um paradoxo: hiperglicémia extracelular e deficiência 
intracelular de glucose em simultâneo. As consequências deste paradoxo são 
exibidas nas Figs. 1 e 22a.

Referência: 2a. Rijnberk A. (1996) Clinical Endocrinology of Dogs and Cats, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands; 95-117.

Hiperglicémia extracelular

Plasma 
hiperosmótico

glicémia > limiar renal

gravidade específica 
da urina elevada

diurese osmótica

poliúria Hipocaliémia
hiponatrémia

polidipsiacoma hiperglicémico

desidratação das 
células

glicosúria

FigurA 1 Diminuição DA EnErgiA inTErCELuLAr

Falta de energia intracelular 

metabolismo adiposo

aumento das concentrações 
de ácidos gordos no plasma

cetose

diminuições na síntese proteica  
 – caquexia / letargia 
 – polifagia  
 –  diminuição das concentrações de 

globulina gama
 – aumento da suscetibilidade a infeções
 – incapacidade na cicatrização de feridas

aumento da gluconeogénese 

cetoacidose; cetonúria coma acidótico

FigurA 2 HipErgLiCémiA ExTrACELuLAr

paToGénese da diabetes 

e sinais CLíniCos

sinais CLíniCos
Existem três formas distintas na diabetes mellitus

• Não complicada

• Complicada devido a cetoacidose

• Síndrome hiperglicémico hiperosmolar não-cetónico

Diabetes mellitus não complicada

Os sinais clássicos são

• Poliúria/Polidipsia • Caquexia

• Polifagia •  Aumento da suscetibilidade às infeções (ex.: 
infeções do trato urinário)

As complicações derivadas da glicosilação proteica incluem

• Cataratas (principalmente nos cães)

• Neuropatia periférica (principalmente nos gatos) 

As concentrações de fructosamina e hemoglobina glicosilada também aumentam 
devido à glicosilação proteica.

Complicada devido a cetoacidose

Os animais podem entrar em coma caso a cetoacidose seja grave.

Síndrome hiperglicémico hiperosmolar não-cetónico

Quando a resistência dos tecidos alvo à insulina desempenha uma função na 
doença, os níveis de insulina podem ser elevados. Nestes casos, a cetose é 
suprimida e as concentrações de glucose sanguínea podem tornar-se bastante 
elevadas. Estes animais encontram-se normalmente em coma.
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diaGnósTiCo
A diabetes mellitus não é a única causa de poliúria, polidipsia e perda de peso. Os casos 
devem ser investigados na sua totalidade para excluir outras causas, antes de iniciar o 
tratamento com insulina2b.Um diagnóstico preliminar de diabetes mellitus baseado nos 
sinais clínicos deve ser confirmado por análises à urina e ao sangue.

Os valores de referência da glicémia são aproximadamente de 3,5-6,1 mmol/l (63-110 
mg/dl) nos cães normais e 2,6-8,4 mmol/l (47-151 mg/dl) nos gatos normais. O limiar 
renal é de cerca de 10 mmol/l (180 mg/dl) nos cães e de cerca de 14 mmol/l (252 mg/
dl) nos gatos. Se o valor da glicémia exceder este limiar, a glucose é excretada na urina.

Pode ocorrer hiperglicémia temporária em gatos em situações de stress, 
normalmente quando envolve situações de esforço. As concentrações de 
fructosamina correlacionam-se com a média da glicémia nas últimas 1-2 semanas. 
A medição da fructosamina sanguínea é uma ferramenta valiosa na confirmação 
de um diagnóstico de diabetes mellitus, especialmente nos gatos.

TraTamenTo da diabeTes

Considerações gerais

É provável que o tratamento da diabetes mellitus apenas seja bem-sucedido quando 
o dono do animal de estimação compreende todos os aspetos relacionados com 
o tratamento, incluindo o controlo da dieta e uma calendarização de exercício 
físico regular. Recomenda-se veementemente despender algum tempo com uma 
explicação cuidadosa sobre todos os aspetos da diabetes.

Esterilização

Se foi diagnosticada diabetes mellitus a uma cadela sexualmente inativa, é 
imperativo realizar imediatamente a esterilização (ovariohisterectomia), de modo 
a evitar a exposição contínua à progesterona endógena. Nos animais para os 
quais a cirurgia é adequada, esta pode ser realizada antes da administração do 
tratamento com insulina e da terapêutica intravenosa com fluidos.

Se o estado de saúde do animal é crítico (desidratação, anorexia, uremia, 
hiperglicémia grave e glicosúria) e a cirurgia é contraindicada, deve iniciar-se uma 
terapêutica intravenosa com fluidos e a administração de insulina. A esterilização 
pode ser realizada assim que o estado de saúde da cadela melhore o suficiente. 
No dia da cirurgia, o jejum pré-operatório irá exigir a redução da dose de insulina, 
p. ex. para cerca de 30%.

Após a cirurgia, a monitorização regular da glicémia é necessária até à 
estabilização do estado de saúde da cadela. A resposta à insulina melhora 
frequentemente e a necessidade de insulina diminui em conformidade.

dieTa e CaLendarização da 
aLimenTação

A quantidade de alimentos ingeridos e composição 
das refeições devem ser constantes diariamente, de 
modo a evitar alterações nas necessidades de insulina. 
Uma vez que isto é difícil de atingir com refeições 
de preparação caseira, é preferível utilizar ração para 
animais de estimação.

Nos cães, as dietas à base de ração com fontes proteicas 
de elevada qualidade e altamente digeríveis e um baixo 
teor de gordura, proporcionam uma absorção intestinal 
de glucose mais gradual. Nos gatos, as rações com 
proteínas de elevada qualidade e reduzidas em hidratos 
de carbono, são preferíveis. Nos animais com excesso 
de peso, ou peso reduzido, o peso corporal ideal deve 
ser atingido através, respetivamente, de uma perda ou 
aumento gradual de peso.

As dietas de elevado valor calórico, especialmente as 
que contêm um elevado teor de hidratos de carbono 
solúveis, devem ser evitadas em animais com baixo peso. Nos cães, a ingestão 
diária de alimentos é normalmente dividida em duas refeições. A primeira 
refeição é normalmente administrada à hora da injeção matinal de insulina e 
a segunda refeição aproximadamente 8 horas depois (se o cão estiver a fazer 
somente uma toma única de insulina).

Os gatos normalmente vão comendo ao longo do dia. O acesso livre a uma 
quantidade de comida previamente estipulada é normalmente a melhor 
opção. Se for necessário, os gatos diabéticos devem ser estabilizados com a 
sua dieta habitual.

Deve estar sempre disponível água fresca potável. Uma diminuição no consumo 
excessivo de água indica um bom controlo da diabetes mellitus.

Referência: 2b. Rijnberk A. (1996) Clinical Endocrinology of Dogs and Cats, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands; 221-222.

ConTroLo bem-sucedido 

da diabeTes
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Devido a diferenças no metabolismo, a duração da atividade de uma determinada 
insulina pode diferir de animal para animal. A fonte da insulina também pode ser 
diferente. Caninsulin® contém insulina de origem porcina. A insulina porcina é 
idêntica à insulina canina, mas difere da insulina felina em três aminoácidos.

FarmaCoCinéTiCa de CaninsuLin®

Caninsulin® é uma suspensão aquosa de 40 UI de insulina porcina por ml, 
altamente purificada, que consiste em 30% de insulina zinco amorfa e 70% de 
insulina zinco cristalina.

Nos cães, a fração amorfa tem um pico de atividade de aproximadamente 3 
horas após administração subcutânea e os efeitos duram cerca de 8 horas.

Posteriormente, o efeito é mantido pela fração cristalina, que apresenta um início 
de ação mais lento e um pico de atividade 7 a 12 horas após a injeção3,4. De 
seguida, o efeito diminui gradualmente até zero (Fig. 3).

Nos gatos, o efeito máximo é observado cerca de 4 horas após a administração e 
a duração total da ação é de cerca de 12 horas5.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

amorfa
(30%)

cristalina
(70%)

A
ti

vi
da

de
 d

a 
C

an
in

su
lin

tempo em horas

FigurA 3: representação esquemática Da 
concentração De caninsulin® nos cães que 
Demonstram ativiDaDe biFásica

Referência: 3. Graham PA, Nash AS & McKellar QA. (1997) J Small Anim Pract 38, 434-438. 4. Horn B & Mitten RW. (2000) Aus Vet J 78, 831-834.  
5. Martin GJ & Rand JS. (2001) J Feline Med Surg 3, 23-30. 6. Michiels L et al. (2008) J Feline Med Surg 10, 439-451.

ConTroLo iniCiaL

Cães
A dose inicial para cães é de 0,5 UI/kg de peso corporal 
uma vez por dia.

Alguns cães poderão necessitar de duas injeções por 
dia para um controlo glicémico mais eficaz. Ao alterar a 
dosagem de uma vez por dia para duas vezes por dia, a 
dose total deve ser reduzida em 25% e administrada a 
cada 12 horas.

Os ajustes posológicos devem ser realizados em incrementos 
de 10% da dose atual, com pelo menos 3 a 7 dias de 
intervalo entre as alterações na dose.

Depois de estabilizado, é normal as necessidades de insulina de um cão alterarem de 
repente, muitas vezes após um período de meses ou anos.

Gatos
A dose inicial para gatos é de 1 UI ou 2 UI por injeção, administrada duas vezes por 
dia, dependendo da glicémia inicial (Tabela 1): Os ajustes posológicos devem ser 
realizados em incrementos de 1 UI, com pelo menos 1 semana de intervalo entre 
alterações na dose.

Após alguns meses, é frequente existir uma descontinuação da insulina (remissão 
clínica) ou uma alteração importante na dose necessária.

concentração sanguínea de 
glucose no gato
 

<20 mmol/l ou <360 mg/dl
≥20 mmol/l ou ≥360 mg/dl

Dose inicial por gato

1 ui duas vezes por dia
 2 ui duas vezes por dia

Tabela 1 Guia para iniciar o tratamento com Caninsulin® duas vezes por dia, em gatos

TraTamenTo da diabetes 

com CaninsuLin®
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Diabetes incidence 
and Etiology
ajusTe posológico 

e moniTorização

ajusTe posoLóGiCo
Nos cães, o ajuste posológico deve ser gerido em frações de 10%. Nos gatos, a 
dose deve ser ajustada em frações de 1 UI, de acordo com um algoritmo (Fig. 4)5.
Após o ajuste, a avaliação total não deve ocorrer antes de a nova dose ter sido 
administrada durante pelo menos 3 a 7 dias nos cães e 1 semana nos gatos.

A manutenção de uma glicémia normal ao longo de todo o dia num 
diabético é impossível. O objetivo é tentar manter concentrações de glicémia 
aproximadamente entre 5 e 15 mmol/l (90 e 270 mg/dl) ao longo de uma parte 
substancial do dia. Isto resultará no desaparecimento da maioria dos sinais clínicos 
– o objetivo da terapêutica.

Figura 4 Guia para monitorizar a estabilização e realizar alterações na dosagem em gatos diabéticos
*<120 mg/dl (<7 mmol/l), de acordo com alguns peritos em diabetes

Avalie o 
seu paciente

Sim

Não

Hipoglicémia 
bioquímica

Nadir glicémia <54 mg/dl 
(<3 mmol/l)* 

Nadir glicémia 

>162 mg/dl (>9,0 mmol/l)

Nadir glicémia 

<90 mg/dl (<5,0 mmol/l)

Não

Existem sinais clínicos de 
hipoglicémia?

Reduzir a dose de insulina 
em pelo menos 1 UI

Realizar uma curva de 
glicémia durante 12 horas

3-7 dias depois

Nadir glicémia 
90 – 162 mg/dl (5,0 – 9,0 mmol/l)

O gato tem uma ingestão total de 
água <100 ml/kg/dia? 

Aumentar a dose de 
insulina até 1 UI Sim

Não

Sim

Diminuição da dose de 
insulina até 1 UI

moniTorização da urina
A monitorização da urina é rápida e é um 
método de deteção das cetonas (cetonúria). 
A urina só apresenta um resultado positivo 
caso a glicémia permaneça acima do 
limiar renal durante um período de tempo 
substancial. A monitorização da glucose na 
urina pode ser útil em animais diabéticos 
que ainda não estão estáveis ou nos que 
têm problemas de hipoglicémia recorrente. 
Nesta situação, é utilizada para identificar a 
ausência de glucose.

A monitorização da urina pode ser utilizada 
quando se sabe que um animal tem uma 
glicémia dentro de limites aceitáveis. Neste 
caso, é um método rápido e fácil para detetar 
hiperglicémia. Posteriormente, este facto 
deve ser investigado através da avaliação das 
concentrações de glicémia.

Curvas de GLiCémia
O modo mais exato para avaliar a resposta ao 
tratamento recorre à curva de glicémia (Figs. 5-8). 

O procedimento é o seguinte: idealmente a 
primeira amostra sanguínea deve ser colhida 
imediatamente antes da administração de 
insulina. O animal deve receber a primeira 
refeição após a injeção matinal de Caninsulin®. 
Amostras sanguíneas devem ser colhidas 
aproximadamente a cada 2 horas ao longo do 
dia (pelo menos 12 horas). 
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Figura 7 Duração de ação curta: 

alterar para duas vezes por dia

Figura 6 Resistência à insulina 

(hiperglicémia) (ver Fig. 8): Se a 

hiperglicémia persistir com uma redução da 

dosagem, deve tentar-se aumentar a dose.
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Figura 5 Curva de glicémia de um 

cão com diabetes estável
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and Etiology
desaFios do

TraTamenTo da diabetes

eFeiTo somoGyi
Uma dose de insulina ligeiramente elevada pode provocar o efeito Somogyi 
(hiperglicémia de rebound) (Fig. 8). Caracteriza-se por uma cadeia de reações através 
das quais o organismo tenta contrariar um declínio da glicémia. Se a glicémia baixar 
rapidamente, ou caso se aproxime da hipoglicémia (menos de 5 mmol/l ou 90 mg/dl) 
após a injeção de insulina, o animal ficará com fome e inquieto ou letárgico.

Em resposta a uma concentração de glucose a diminuir no SNS, liberta-se adrenalina 
e, consequentemente, cortisol, glucagon e 
hormona do crescimento. Estas hormonas 
acarretam um aumento da glicémia (através 
da gluconeogénese, libertação de glicogénio 
hepático e aumento da resistência periférica 
à insulina). São observadas poliúria e 
polidipsia, que podem facilmente conduzir a 
interpretações erróneas.

Por vezes, a hiperglicémia pode persistir durante 
dias após um único episódio de hipoglicémia. 
Em caso de suspeita de efeito Somogyi, uma 
abordagem alternativa envolve a diminuição 
da dose em 20% e uma monitorização 
cuidadosa do quadro clínico. Caso a poliúria ou 
polidipsia se agravem após a redução de dose, é 
improvável que o efeito Somogyi fosse a causa 
dos problemas de controlo. 

HipoGLiCémia
Se a dose de insulina for demasiado elevada, podem ser observados sinais clínicos 
de hipoglicémia. Os sinais clínicos incluem fome, inquietação, tremores, ataxia, 
desorientação, convulsões e coma. Contudo, alguns animais ficam bastante serenos 
e inapetentes. Esta condição grave e potencialmente fatal (que também pode ser 
despoletada por perda de apetite, vómitos ou exercício físico em excesso) pode 
ocorrer em qualquer fase, mesmo após ter sido atingida a estabilização.

A administração imediata de uma solução de glucose por via oral (1 g de glucose por 
kg de peso corporal, aproximadamente uma colher de chá cheia por cada 5 kg de peso 
corporal) pode aliviar estes sinais. Os donos devem ter uma fonte de glucose disponível 
rapidamente.

Após a administração de glucose, deve ser dada comida em intervalos de 1-2 horas até que 
todos os efeitos, devidos à dose excessiva de insulina, tenham desaparecido.
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Figura 8 Hiperglicémia de rebound: 

reduzir a dose
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probLemas Com o ConTroLo GLiCémiCo
Se a resposta à terapêutica com insulina for fraca, deve realizar-se uma curva de 
glicémia e devem ser realizados todos os esforços para excluir outras patologias 
concomitantes ou subjacentes.

probLemas Com a adminisTração
Os problemas relacionados com a diluição de insulina podem ser prevenidos 
através da injeção de insulina, não diluída, de um frasco novo. A Caninsulin® foi 
especialmente desenvolvida para ser utilizada em animais e tem uma concentração de 
40 UI/ml, o que torna a diluição desnecessária.

probLemas Com a reabsorção do LoCaL de injeção
Foi reportado em gatos, especialmente com insulina ultralenta.

anTiCorpos
A estrutura da insulina é altamente conservada. Entre espécies, existem variações nas 
subunidades de insulina de até quatro aminoácidos. O desenvolvimento de anticorpos 
contra a insulina pode resultar em reações alérgicas e resistência à insulina. As 
reações alérgicas à insulina são raras com insulinas purificadas. Nos cães, os 
anticorpos contra a insulina são frequentes, especialmente em caso de administração 
de insulina heterogénea.

A insulina de origem porcina presente na Caninsulin® é homóloga da insulina canina. 
Nos gatos, os anticorpos anti-insulina são pouco frequentes, independentemente da 
fonte de insulina exógena utilizada para o tratamento.

ouTras Hormonas, endóGenas ou exóGenas
Ao tratar a diabetes mellitus num animal, a medicação com progestagéneos deve ser 
descontinuada. As cadelas sexualmente inativas devem ser esterilizadas.

Se os animais estiverem a ser submetidos a tratamento com corticosteroides, deve 
procurar-se um tratamento alternativo. Se tal não for exequível, devem ser realizados 
esforços para minimizar a dose de corticosteroides.

sTress, inFeções e obesidade
Stress ou infeções (particularmente infeções da cavidade oral ou do trato urinário) 
podem levar a uma diminuição da sensibilidade dos tecidos alvo à insulina. Os 
animais obesos têm uma sensibilidade reduzida à insulina.
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2.  O médico veterinário/dono quer mudar o tipo de insulina 2. Investigar a razão para o controlo inadequado. O mau controlo glicémico:

1. A glicémia do cão está controlada de forma adequada com a insulina atual?

4. Avaliar o cão 3–7 dias após o início da nova insulina

•  Em comparação com a sua última consulta, o seu 
cão bebe mais, menos ou a mesma quantidade de 
água?

•  Houve alguma alteração na frequência de micção do 
seu cão desde a última consulta?

•   Como está o seu cão? Parece normal? Ou parece 
menos ativo ou hiperativo?

•   Quando vão fazer caminhadas, o seu cão cansa-se 
com facilidade?

Pese o cão

• Houve alterações significativas no peso? (A perda de peso é sugestiva de uma subdosagem; o aumento de peso é sugestivo de uma dose adequada ou sobredosagem).

Questione o dono sobre alterações nos sinais clínicos

3.  Alteração da insulina 
administrada ao cão uma vez 
por dia

3.  Alteração da insulina 
administrada ao cão duas vezes 
por dia

•  Descontinuar a insulina atual
•   Pese o cão
  Se o peso corporal do cão em quilogramas (kg) for uma fração, arredondar o peso corporal (ex.: um cão com 

12,9-kg receberia a dose indicada para um cão com 12 kg). Se o seu cão tem um peso corporal muito superior ao 
normal, utilize o peso corporal ideal para calcular a dose inicial de insulina.

•  Estabelecer a dose inicial com base em 0,5 UI de insulina/kg de peso corporal.
•  Administrar a dose, uma, ou duas vezes por dia, concomitantemente ou logo após uma refeição, com base no tipo 

de insulina selecionada
•  A maioria dos cães necessita de uma administração de insulina duas vezes por dia para obter um controlo adequado.

3.  Alteração da insulina administrada ao cão que não está controlado de forma adequada

•  Descontinuar a insulina atual
•  Utilizar uma dose inicial da nova 

insulina que seja 75% da dose de 
insulina utilizada anteriormente (i.e. um 
cão que receba 20 UI da insulina atual 
receberia 15 UI da nova insulina)

•  A maioria dos cães necessita de uma 
administração de insulina duas vezes por 
dia para obter um controlo adequado.

•  Descontinuar a insulina atual
•  Utilizar uma dose inicial da nova insulina 

que seja 75% da dose de insulina 
utilizada anteriormente (i.e. um cão que 
receba 20 UI da insulina atual receberia 
15 UI do novo medicamento contendo 
insulina) duas vezes por dia

5. Fazer uma curva de glicémia 6. Em caso de uma dose por dia, qual é a duração do efeito da insulina?

Plano de Alimentação:
Administração de Insulina Uma Vez Por Dia
• Dar a primeira refeição (ex.: 2/3 da ração diária) antes da injeção matinal de insulina.
• Dar a segunda refeição (remanescente da ração diária) cerca de 8 – 10 horas depois.
Administração de Insulina Duas Vezes Por Dia 
• Dar a primeira refeição (ex.: 1/2 da ração diária) antes da injeção matinal de insulina.
•  Dar a segunda refeição (remanescente da ração diária) 12 horas depois e antes da injeção de insulina da 

tarde/noite.

Recomendações Gerais:
1.  É provável que a dose tenha de ser ajustada até se alcançar um controlo adequado, que pode necessitar de 

futuros ajustes devido a alterações do peso ou ao historial médico.
2. Os ajustes posológicos devem basear-se nos sinais clínicos e na avaliação dos valores da curva da glicémia.
3. Esperar pelo menos 3-7 dias entre as alterações de dose.
4. Os ajustes posológicos devem ser efetuados em incrementos de 10% da dose atual.
5.  Instruir o cliente sobre a necessidade e importância da correta utilização das seringas.

Mudança de Insulina nos Cães com Diabetes Mellitus

Sim Não

É causado pela terapêutica com insulina?
•  O cão recebeu insulina durante o tempo 

correto (5-7 dias)?
•  O cão está em sub ou sobredosagem? 

(os sinais clínicos podem ser semelhantes: 
PU/PD)

•  O intervalo de administração atual (uma 
vez por dia vs. duas vezes por dia) é 
adequado?

Está associado a um fator humano?

•  A insulina é injetada 
corretamente?(recomenda-se a 
observação da administração pelo 
dono no consultório)

•  A insulina está a ser administrada por 
uma nova pessoa?

•  Está a ser utilizada a seringa correta?

•  A insulina foi misturada de forma 
cuidadosa e adequada?

•  Está a ser colocada na seringa a dose 
correta?

•  O local de injeção está a ser 
corretamente localizado?

•  A dieta é adequada para um cão 
diabético?

•  O cão está a ser alimentado com 
doces?

•  O cão come comida de outros 
animais de estimação?

É causado pela conservação da 
insulina?

•    A insulina é conservada 
corretamente?

 ➔  À temperatura adequada?

 ➔  Conservada na vertical?

 ➔ Não congelada?

 ➔ Protegida da luz?

•  Qual é o prazo de validade da 
insulina?

•  A insulina está a ser diluída?

•  O frasco para injetáveis contendo 
insulina foi utilizado por um período 
de tempo superior a 28 dias?  

Causado por uma doença 
concomitante?

•  Inflamação (ex.: dentária, 
pancreatite)

•  Infeção (ex.: pele, trato urinário, 
dentária)

•  Síndrome de Cushing em cães 
(hiperadrenocorticismo)

• Hipotiroidismo

• Obesidade

•  Medicamentos concomitantes (ex.: 
esteroides)

•  Insuficiência pancreática

• Diestro

Sim a qualquer fator de confusão:  Assegure-se de que identificou 
quaisquer questões passíveis de resolução e excluiu quaisquer 
patologias concomitantes que possam contribuir para um controlo 
inadequado, antes de iniciar com uma nova/outra insulina.

Não para todos os fatores: Iniciar nova terapêutica com uma nova 
insulina para reduzir a hiperglicémia e sinais clínicos relacionados nos 
cães diabéticos.

A glicémia começa a aumentar para 
valores superiores a 200–250 mg/dl 
(11–14 mmol/l) <14–18 horas após uma 
dose única diária

A glicémia começa a aumentar para valo-
res superiores a 200–250 mg/dl (11–14 
mmol/l) >14–18 horas após uma dose 
única diária

Reavaliar o cão em 3-7 dias Reavaliar o cão em 2-4 meses

Iniciar a administração de insulina duas 
vezes por dia
•  Reduzir a dose de insulina em 25% e 

administrar duas vezes por dia

Continuar a administrar insulina uma 
vez por dia

Qual é a concentração mínima da glicémia?

<100 mg/dl 
(<6 mmol/l)

>150 mg/dl 
(>8 mmol/l)

100–150 mg/dl 
(6–8 mmol/l) 

Reduzir a dose de insulina em 
10–50% e reavaliar em 5–7 dias

Aumentar a dose de insulina em 
10% e reavaliar em 5–7 dias

Plano de Alimentação:
•  Alimentar ad libitum ou duas refeições por dia (providenciar alimentos antes da administração de insulina)
•  Uma dieta adequada para um gato diabético pode facilitar a remissão:

–  Elevado teor proteico, valor reduzido de hidratos de carbono (preferivelmente enlatados)

Recomendações Gerais:
1.  Idealmente, os valores de glicémia variam entre os 120 e os 350 mg/dl (7−20 mmol/l) na maioria dos valores 

da curva de um gato diabético bem controlado.
2.  É provável que a dose tenha de ser ajustada até se alcançar um controlo adequado, que pode necessitar de 

outros ajustes no futuro devido a alterações do peso ou ao historial médico.
3.  Os ajustes posológicos devem basear-se nos sinais clínicos e na avaliação dos valores da curva da glicémia. Os 

aumentos de dose devem ser efetuados com incrementos de 1 UI por injeção (duas vezes por dia).
4.  Deve existir um intervalo de pelo menos 1 semana entre alterações na dose (exceto em caso de evidências 

de hipoglicémia).
5.  Instruir o cliente sobre a necessidade e importância da correta utilização das seringas.

Está associado a um fator humano?

•  A insulina é injetada corretamente? 
(recomenda-se a observação 
da administração pelo dono no 
consultório)

•  A insulina está a ser administrada  
por uma nova pessoa?

•  Está a ser utilizada a seringa correta?

•  A insulina foi misturada de forma 
cuidada e adequada?

•  Está a ser colocada na seringa a dose 
correta?

•  O local de injeção está a ser 
corretamente localizado?

•  A dieta é adequada para um gato 
diabético?

•  O gato está a ser alimentado com 
doces?

•  O gato come comida de outros 
animais de estimação?

Causado por uma doença 
concomitante?

•  Inflamação (ex.: dentária, 
pancreatite)

•  Infeção (ex.: pele, trato urinário, 
dentária)

• Obesidade

•  Insuficiência renal

•  Hipertiroidismo

•  Medicamentos concomitantes (ex.: 
corticosteroides, progestageneos)

• Acromegalia

•  Hiperadrenocorticismo

É causado pela conservação da 
insulina?

•    A insulina é conservada 
corretamente?

 ➔  À temperatura adequada?

 ➔ Conservada na vertical?

 ➔ Não congelada?

 ➔  Protegida da luz?

•  Qual é o prazo de validade da 
insulina?

•  A insulina está a ser diluída?

•  O frasco para injetáveis contendo 
insulina foi utilizado por um período 
de tempo superior a 28 dias?  

É causado pela terapêutica com 
insulina?

•  O gato recebeu insulina durante o 
tempo correto (2 – 4 semanas)?

•  O gato está em sub- ou 
sobredosagem?(os sinais clínicos 
podem ser semelhantes:PU/PD)

•  O intervalo de administração atual 
(uma vez por dia vs. duas vezes por 
dia) é adequado?

Sim a qualquer fator de confusão: Assegure-se de que identificou quaisquer questões passíveis de resolução e excluiu quaisquer patologias concomitantes 
que possam contribuir para um controlo inadequado, antes de iniciar um tratamento com uma nova insulina.

Não para todos os fatores: Iniciar nova terapêutica com uma nova insulina para reduzir a hiperglicémia e sinais clínicos relacionados nos gatos diabéticos.

1. A glicémia do gato está controlada de forma adequada com a insulina atual?

Mudança de Insulina nos Gatos com Diabetes Mellitus

Sim Não

2.  O médico veterinário/dono quer 
mudar o tipo de insulina

4. Avaliar o gato 1 semana após o início da nova insulina

Questionar o dono sobre alterações nos sinais clínicos e peso do gato

•  Em comparação com a sua última consulta, o seu 
gato bebe mais, menos ou a mesma quantidade 
de água?

•  Houve alguma alteração na frequência de micção 
do seu gato desde a última consulta? O volume de 
urina mudou?

•  Como está o seu gato? Parece normal? Ou parece 
menos ativo ou hiperativo?

•  Houve alterações significativas no peso? 
(A perda de peso é normalmente sugestiva 
de uma subdosagem; o aumento de peso é 
frequentemente sugestivo de uma dose adequada 
ou sobredosagem).

5. Fazer uma curva da glicémia (amostras colhidas a cada 2 horas)

2.  Investigar a razão para o controlo inadequado. O mau controlo glicémico:

•  Se a dose atual é >2 UI duas vezes por dia e 
>1,5 UI/kg duas vezes por dia, deve regressar 
à dose inicial recomendada de 1−2 UI duas 
vezes por dia

•  Se a dose atual é >2 UI duas vezes por dia e 
<1,5 UI/kg duas vezes por dia,

–  e o gato estava clinicamente mal controlado 
aquando da última verificação, deve 
regressar à dose inicial recomendada de 1−2 
UI duas vezes por dia

–  e o gato estava clinicamente bem 
controlado aquando da última verificação, 
reduzir a dose para o valor do último 
incremento de dose

•  Se a dose atual é de 2 UI duas vezes por dia, 
reduzir para 1 UI duas vezes por dia

•  Se a dose atual é de 1 UI duas vezes por 
dia, não deve administrar a próxima dose 
de insulina e realizar nova avaliação após 
12 horas

Em caso de qualquer alteração na dose, realizar 
nova avaliação após 1 semana

Sim

•  Considerar a 
possibilidade de 
hiperglicémia 
induzida pelo stress

•  Continuar na dose 
atual e controlar 
a fructosamina e 
o peso a cada 1−3 
meses

Não

•  Considerar o efeito 
Somogyi

Valores sugestivos de hipoglicémia

•  Descontinuar a insulina atual

Valores que sugerem um bom controlo

•  A maioria dos valores da curva de glicémia 
varia entre 120 e 350 mg/dl (7 e 20 mmol/l

•  Nadir entre 120 e 200 mg/dl (7 e 11 mmol/l)

•  Fructosamina <500 μmol/l

Valores que sugerem um fraco controlo

•  A maioria dos valores da curva de glicémia é 
>350 mg/dl (20 mmol/l)

•  Nadir <120 mg/dl (7 mmol/l) ou >200 mg/
dl (11 mmol/l)

•  Fructosamina >500 μmol/l

Valores que sugerem efeito Somogyi devido à 
sobredosagem de insulina

•  A maioria dos valores da curva de glicémia é 
>350 mg/dl (20 mmol/l)

•  Nadir <120 mg/dl (7 mmol/l) (hipoglicémia 
seguida de hiperglicémia de rebound) 
ou sem nadir discernível (a hiperglicémia 
pode continuar por alguns dias após a 
hipoglicémia)

•  Se o gato aumentou de peso desde o último 
ajuste posológico, deve suspeitar-se do 
efeito Somogyi  e diminuir-se a dose em 50% 
ou retornar à dose inicial, o que for mais 
reduzido

•  Se o gato perdeu peso desde o último ajuste 
posológico, aumentar a dose em 1 UI e voltar 
a verificar após 1 semana

•  Continuar com a dose atual em caso de 
melhoria dos sinais clínicos

•  Se os sinais clínicos não melhoraram, 
continuar na dose atual e voltar a verificar 
após 1 semana

3.  Alteração da insulina atual 
administrado ao gato

3.  Alteração da insulina administrada ao gato que não está controlado de forma adequada

•  Descontinuar a insulina atual

•  Iniciar uma nova insulina 1 a 2 UI por gato duas 
vezes por dia (não é necessário período de 
washout) na próxima dose agendada

•  Descontinuar a insulina atual

•  Iniciar uma nova insulina 1 a 2 UI por gato duas vezes por dia (não é necessário período de washout) na próxima dose agendada

6.  Os sinais clínicos (PU/PD, perda de 
peso, etc.) foram resolvidos?

7.  Os sinais clínicos foram 
consistentes com:

Hipoglicémia Hiperglicémia

•  Voltar a verificar a curva de glicémia mais 
cedo caso os sintomas clínicos (PU/PD, perda 
de peso, etc.) retornem e/ou a fructosamina 
seja consistentemente elevada (>550 μmol/l)l



Concebida de forma 
ergonómica para FÁCIL 
utilização

Estilo elegante para maior 
ACEITAÇÃO

Instrumento de precisão 
para maior RIGOR da 
dosagem

Construção all-in-one para 
maior CONVENIÊNCIA

 

Uma Brochura com Instruções para o Cliente
Instruções fáceis de seguir, passo-a-passo com fotos que revelam
aos clientes como carregar, utilizar e guardar a caneta.

Utensílio de remoção da agulha
Um dispositivo que permite a remoção segura das agulhas

28 agulhas
Fornecimento de agulhas VetPen® para a utilização inicial por parte
dos clientes. Estas agulhas ultra-finas apresentam um revestimento
de silicone para minimizar o desconforto durante a injecção.

Bolsa de Viagem
Uma bolsa flexível que contém a caneta, agulhas, um utensílio
para remover as agulhas e insulina.

NOTA: Os cartuchos Caninsulin são vendidos separadamente e estão disponíveis
em embalagens de 10.

AGORA DISPONÍVEL EM DUAS DIMENSÕES:

• 0,5 UI/8 UI quando for necessária ainda maior precisão
• 1 UI/ 16 UI quando for necessário maior volume

 

 

O KIT DE INICIAÇÃO CANINSULIN® VETPEN® INCLUI:

Guia rápido sobre os componentes da caneta
Um diagrama ilustrativo, simples que revela os componentes
de Caninsulin® VetPen® e acessórios.

 

SIMPLICIDADE E PRATICIDADE

Um pacote completo de vantagens que
combina até com estilos de vida mais activos.

 



Diabetes incidence 
and Etiology

Os animais de estimação diabéticos 

podem desfrutar VIDAS SAUDÁVEIS 
e NORMAIS

Receba MAIS INFORMAÇÕES 

sobre CANINSULIN® online
PART ICIPAÇÃO DO DONO
A maioria dos donos aprende rapidamente a administrar 

animal está a comer normalmente antes de administrar a 
injeção de insulina. 

Durante a terapêutica, o dono do animal de estimação 
deve participar ativamente na monitorização do 
progresso do mesmo.

Inicialmente, a monitorização deve ser realizada diariamente, mas, assim que o 
animal estiver estável, é normal existir uma diminuição na sua frequência. 

Muitos donos podem ser instruídos com sucesso a colherem amostras de sangue 
capilar e a utilizarem um glucómetro portátil. Se tal não for exequível, uma 
alternativa é o dono realizar uma análise da urina para determinar a presença de 
glucose e cetonas. Antes de serem realizadas alterações à dose, as concentrações 

PROGNÓST ICOS NA D IABETES MELLITUS
O prognóstico de um animal diabético depende, em larga escala, do nível de 

o médico veterinário providencia.

Deve ser esclarecido que o tratamento de um animal diabético é interessante, 
compensador e não tão complicado como por vezes se julga.

www.caninsulin.com

Pode encontrar mais informações para o ajudar a tratar a diabetes em cães e 
gatos em www.caninsulin.com.

Também pode visitar a página web com mais informação para os donos de 
animais de estimação diabéticos em www.petdiabetesmonth.pt.

A P R E S E N T A M O S
uma solução inovadora
para o controlo da diabetes
em cães e gatos 



resumo Das caracterÍsticas Do meDicamento

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO
Caninsulin, 40 UI/ml suspensão injetável para cães e gatos.

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Cada ml contém:
Substância activa:
Insulina (de origem porcina) 40 UI
Excipientes:
Parahidroxibenzoato de metilo 1,0 mg
Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA
Suspensão injetável.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Espécies alvo
Caninos (cães) e Felinos (gatos).
4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies alvo
Tratamento da Diabetes mellitus em cães e gatos.

4.3 Contraindicações
Não administrar por via intravenosa.
Não administrar em animais em fase hiperaguda da diabetes 
mellitus, com cetoacidose.

4.4 Advertências especiais
Não descritas.

4.5 PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIzAÇÃO

Precauções especiais para utilização em animais
É importante estabelecer um esquema de alimentação correcto, 
de acordo com o dono do animal que irá incluir um mínimo de 
flutuações e alterações de stress. Devem ser evitados exercícios 
irregulares extras. Deve ser considerada a ovariectomia.
Após o estabelecimento da dose correcta de manutenção, o 
nível de glucose na urina deverá ser verificado regularmente.
O medicamento veterinário deve ser administrado com uma 
seringa estéril U-40 de utilização única (frasco) ou com a VetPen 
(cartuchos pré-carregados).

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa 
que administra o medicamento aos animais
Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um 
médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

4.6 REACÇÕES ADVERSAS (FREQUÊNCIA E GRAVIDADE)
As reações adversas locais em cães e gatos associadas à 

administração de insulina porcina são muito raras. Estas reações 
são moderadas e reversíveis.
Foram reportados casos extremamente raros relacionados com 
reacções alérgicas à insulina porcina.

4.7 UTILIzAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO, A LACTAÇÃO E A 
POSTURA DE OVOS
A segurança do medicamento veterinário não foi determinada 
durante a gestação e lactação. 

4.8 INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS 
DE INTERACÇÃO
Alterações na dose necessária de insulina podem resultar da 
administração de substâncias que alteram a tolerância à glucose, 
tais como corticosteroides, diuréticos tiazida, progesterona e 
agonistas alfa-2, tais como medetomidina, dexmedetomidina, 
xilazina e amitraz. Deve-se monitorizar a concentração
da glucose para ajustar a dose adequada. Similarmente, 
alterações na dieta e exercício podem alterar a dose necessária 
de insulina.
Este medicamento veterinário não deve ser administrado 
simultaneamente com progestageneos e glucocorticoides.

Progestageneos: Induzem indirectamente a produção da 
hormona de crescimento por parte da hipófise, o que por sua 
vez contraria a ação periférica da insulina.

Glucocorticoides: Contraria a ação da insulina porque 
promovem a gluconeogenese hepática a partir de ácidos 
gordos, antagonizam a ação da insulina a nível dos recetores 
celulares e diminuem o nível de utilização periférica da glicose 
sanguínea. 

4.9 POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Via subcutânea
Agitar o frasco até se obter uma suspensão homogénea e 
uniformemente leitosa. A espuma na superfície da suspensão, 
resultante da homogeneização, deve ser dispersa antes da 
administração do medicamento veterinário e, se necessário, o 
medicamento veterinário deve ser suavemente misturado de 
modo a manter a suspensão homogénea e uniformemente 
leitosa. Podem ser observados aglomerados na suspensão 
de insulina: não administrar o medicamento veterinário se 
persistirem aglomerados visíveis após agitação.
Para o frasco deve ser utilizado seringas de 40 UI/ml. 
Os cartuchos pré-carregados devem ser usados com a VetPen. 
A VetPen é acompanhada por um folheto informativo com 
instruções de utilização detalhadas. 

Fase de estabilização

Cães:

A dose depende do grau de deficiência de produção de insulina 
pelo animal, diferindo assim entre animais. A dose inicial é de 
0,5 UI por kg de peso corporal, um vez por dia, arredondado 
para o número inteiro mais baixo. São fornecidos alguns 
exemplos na seguinte tabela: 

O ajustamento posterior para estabelecer a dose de manutenção 
deve ser realizado aumentando ou diminuindo a dose diária 
em cerca de 10%, de acordo com a evolução dos sinais clínicos 
da diabetes e dos resultados do doseamento da concentração 
de glucose no sangue ou na urina. As alterações da dose não 
devem ser feitas com uma frequência superior a 3 a 7 dias.

É suficiente uma administração diária para estabilizar os níveis 
sanguíneos de glucose. No entanto, a duração da ação da 
insulina pode variar, tornando necessário em alguns animais 
administrar duas doses diárias. Nestes casos, a dose por 
injecção deve ser diminuída em 25% para que a dose total 
diária seja inferior ao dobro. Por exemplo para um cão com 
10 kg que recebe 5 UI uma vez por dia, a nova dose inicial 
(arredondada para a unidade inteira mais próxima) deve ser 3 
UI por injecção. As duas doses devem ser administradas com 
intervalo de 12 horas. Ajustes posteriores devem ser realizados 
progressivamente como explicado anteriormente.

Para atingir um equilíbrio entre a formação de glucose e o 
efeito do medicamento veterinário, a alimentação deve ser 
sincronizada com o tratamento e a ração diária deve ser 
dividida em duas partes iguais. A composição e a quantidade 
de alimento ingerido devem ser constantes. Em cães tratados 
com uma dose diária, a segunda refeição é dada na altura 
do pico do efeito da insulina. Em cães tratados duas vezes 
por dia, a alimentação deve coincidir com a administração do 
medicamento veterinário. As refeições devem ser fornecidas no 
mesmo horário todos os dias. 

Gatos
A dose de insulina depende do grau de deficiência de produção 
de insulina pelo animal, determinada através de medições 
seriadas da concentração sanguínea de glucose, diferindo assim 
entre animais.
A dose inicial é de 1 UI ou 2 UI por injeção baseado na 
concentração sanguínea basal de glucose como apresentado na 
seguinte tabela. Os gatos requerem uma administração duas 
vezes ao dia.

A composição e a quantidade de alimento ingerido devem 
ser constantes.
O ajustamento posterior para estabelecer a dose de 
manutenção deve ser realizado aumentando ou
diminuindo a dose diária de acordo com os resultados do 
doseamento seriado da glucose sanguínea.
Normalmente, as alterações da dose não devem ser feitas 
com uma frequência superior a 1 semana, recomendando-se 
aumentos de 1 UI por administração. Idealmente, não deve 
ser administrado mais do que 2 UI por injecção nas primeiras 
3 semanas de tratamento. Tendo em conta as variações 
diárias da resposta da glucose sanguínea, e as variações que 
se registam ao longo do tempo na resposta à insulina, não 
se recomendam alterações maiores ou mais frequentes da 
dose.
O medicamento veterinário deve ser administrado duas vezes 
por dia com um intervalo de 12 horas.

Fase de manutenção

Cães e Gatos
Depois de estabelecida a dose de manutenção, e do cão 
ou do gato estarem numa situação estável, deverá ser 
estabelecido um programa a longo prazo, o que inclui a 
monitorização com a finalidade de detectar subdosagens ou 
sobredosagens de insulina e o ajustamento da dose, caso se 
revele necessário. A estabilização e a monitorização cuidadas 
durante a manutenção ajudarão a limitar os problemas 
crónicos associados com a diabetes, incluindo cataratas 
(cães), fígado gordo (cães e gatos), etc.
Os ajustamentos da dose de insulina serão feitos pelo 
médico veterinário com base na análise detalhada dos dados 
clínicos e dos resultados laboratoriais.

4.10 SObREDOSAGEM (SINTOMAS, PROCEDIMENTOS DE 
EMERGÊNCIA, ANTÍDOTOS), (SE NECESSÁRIO)
Podem ocorrer situações de hipoglicémia, excitação e 
tremores.

4.11 INTERVALO DE SEGURANÇA
Não aplicável.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
Grupo farmacoterapêutico: Antidiabético
Código ATCVet: QA10AC03

5.1 PROPRIEDADES FARMACODINâMICAS
O medicamento veterinário é uma insulina intermédia 
composta por uma mistura de 70% de Insulina
Zinco Porcina cristalina e 30% de Insulina Zinco Porcina 
amorfa.

Peso corporal do cão Dose inicial por cão

5 Kg 2 UI

10 Kg 5 UI

15 Kg 7 UI

20 Kg 10 UI

Concentração sanguínea de glucose Dose inicial por gato

< 20 mmol/l ou < 3,6 g/l (<360 mg/dl) 1UI duas vezes por dia

> 20 mmol/l ou > 3,6 g/l (>360 mg/dl) 2 UI duas vezes por dia

Diabetes incidence 
and Etiology
CaninsuLin® 

rCm



Diabetes incidence 
and Etiology
CaninsuLin® 

rCm

A insulina é um polipeptido constituído por duas cadeias 
de amino-ácidos ligadas por pontes dissulfidas, produzida 
pelas células ß das ilhas de Langerhans. Estimula o 
transporte de glucose, através das membranas celulares, 
do meio extracelular para o intracelular. A insulina 
aumenta, possivelmente por indução sintética, o número de 
transportadores específicos da glucose e hexoses, necessários 
ao mecanismo da difusão facilitada, aumentando assim o 
índice máximo de transporte.
Para além disso, a insulina estimula a atividade das enzimas 
que intervêm na síntese do glucogénio (sistema glucogeneo 
sintetase) no músculo, tecido adiposo e fígado, aumentando 
a glucogenogénese, o consumo de glucose e a glucólise. É, 
principalmente, destruída no fígado e rins.
As moléculas de insulina das diferentes espécies animais 
mostram variações específicas consoante a espécie.

5.2 PROPRIEDADES FARMACOCINéTICAS
A insulina do medicamento veterinário tem uma ação de 
duração intermédia, contendo insulina amorfa e cristalina 
numa relação 3:7.
Nos cães diabéticos, o pico de concentração plasmática 
ocorre cerca das 2 a 6 horas depois da administração 
subcutânea, e os níveis de insulina mantêm-se superiores 
aos níveis anteriores à injeção durante pelo menos 14 a 24 
horas.
Nos gatos diabéticos, o pico de concentração plasmática 
ocorre cerca de 1.5 horas depois da administração 
subcutânea, e os níveis de insulina mantêm-se superiores aos 
níveis anteriores à injeção durante pelo menos 5 a 12 horas.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 LISTA DE ExCIPIENTES
Zinco (na forma de cloreto)
Parahidroxibenzoato de metilo
Acetato de sódio trihidratado
Cloreto de sódio
Ácido clorídrico e hidróxido sódio para pH
Água para injetáveis

6.2 INCOMPATIbILIDADES
Não descritas.

6.3 PRAzO DE VALIDADE
Prazo de validade do medicamento veterinário tal como 
embalado para venda: 2 anos.
Prazo de validade após a primeira abertura do 
acondicionamento primário: 28 dias.

6.4 PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
Conservar entre 2ºC e 8º C, ao abrigo da luz. Não congelar.

6.5 NATUREzA E COMPOSIÇÃO DO 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO
Frascos de vidro hidrolítico do tipo I esterilizado, fechados 

com tampas de bromobutilo e seladas com cápsulas de 
alumínio codificadas.
Frascos de 2,5 ml e de 10 ml.
Cartuchos pré-carregados de vidro hidrolítico Tipo I de 2,7 
ml com êmbolo e fechados com tampas de bromobutilos e 
selados com cápsulas de alumínio.
É possível que não sejam comercializadas todas as 
apresentações.

6.6 PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA A ELIMINAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS NÃO UTILIzADOS OU 
DE DESPERDÍCIOS DERIVADOS DA UTILIzAÇÃO DESSES 
MEDICAMENTOS
O medicamento veterinário não utilizado ou os seus 
desperdícios devem ser eliminados de acordo com a 
legislação em vigor.
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