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RESUMO  

A Diabetes Mellitus em felinos é um transtorno na regulação de insulina, que resulta 
em hiperglicemia. Se deve a um distúrbio endócrino complexo, resultado da incapacidade das 
ilhotas pancreáticas em secretar insulina. Os gatos mais suscetíveis de desenvolver Diabetes 
Mellitus são os machos adultos com obesidade. É uma doença fortemente relacionada com 
uma dieta deficiente e com o sedentarismo. A maioria dos gatos diabéticos tem os sintomas 
clássicos de diabetes, como poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Cerca de 10% têm 
sintomas de neuropatia diabética, que se manifesta como fraqueza dos membros posteriores, 
diminuição da capacidade de saltar e postura plantígrada. O objetivo desse trabalho é relatar 
um caso de diabetes mellitus em felino, fêmea, dois meses de idade, sem raça definida, com 
histórico de paresia dos membros pélvicos. O animal deu entrada na Clínica Veterinária 
JampaVet, localizada na cidade de João Pessoa, Paraíba, com histórico de paresia súbita dos 
membros posteriores, polidipsia e polifagia. No exame físico observou-se letargia e 
depressão, e os demais parâmetros físicos (frequência cardíaca, respiratória, temperatura 
corporal e tempo de preenchimento capilar) apresentavam-se dentro dos valores fisiológicos 
da espécie. Foi realizado a urinálise, na qual foi detectada +++1000 mg/dl de glicose. Para 
melhor diagnóstico o paciente foi submetido ao teste de glicose sérica que teve como 
resultado 301,94 mg/dL de glicose sanguínea. Para diagnóstico conclusivo, o animal foi 
submetido a jejum alimentar de 12h para a realização da curva glicêmica, cada teste com 
intervalos de 30 minutos de uma para o outro, totalizando quatros testes. Os resultados 
obtidos nos tempos de 30, 60, 90, e 120 minutos foram de 106 mg/dl, 453 mg/dl, 453 mg/dl e 
202 mg/dl de glicose sanguínea, respectivamente. No tempo de 60 minutos houve a 
administração de 1ml dextrose 50%, por via oral. Como tratamento prescreveu-se ração 
comercial para gatos castrados, dieta baixa em carboidratos. Após 15 dias, no retorno, o 
paciente apresentou evidente recuperação do quadro clínico, com recuperação dos 
movimentos dos membros pélvicos. A diabetes mellitus é uma doença complexa e 
progressiva, com diversas etiologias, é a endocrinopatia mais comum que acomete os felinos 
domésticos com prevalência crescente devido aumento considerável da obesidade e à 
longevidade dos gatos. Grande parte do sucesso do controle do gato diabético está na 
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reeducação alimentar, com dietas balanceadas e apropriada, sendo o proprietário o grande 
responsável pelo manejo correto após a estabilização do caso. 
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