
DIABETES
MELLITUS

SAIBA MAIS COM 
A SUGAR E O SPIKE
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Eu dormia muito e quando 
não estava a dormir 
estava a comer. 

A Sugar e o Spike começaram a 
manifestar alguns sinais que levaram 
os seus donos a suspeitar que algo 
não estava bem e a levá-los ao Médico 
Veterinário.

Eu bebia muita água. O meu 
dono tinha que me estar 
sempre a levar à rua para eu 
fazer xixi.

Sabia que a probabilidade 
de um CÃO ou GATO ter  
diabetes é de cerca de
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As visitas regulares ao Médico Veterinário 
permitiram que a Sugar e o Spike 
fizessem as análises necessárias e fossem 
diagnosticados com diabetes, começando a  
receber um tratamento adequado. 

Agora já se sentem muito melhor!
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Sinais que indicam que o seu 
animal poderá ter diabetes:

• Aumento da frequência de micção

• Consumo de água excessivo

• Aumento do apetite

• Perda de peso, apesar do apetite 
aumentado

• Letargia

Fatores de risco que estão 
associados à diabetes:

• Animal de meia idade ou geriátrico

• Gato macho castrado

• Cadela não esterilizada

• Obesidade (em especial nos gatos)
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TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS

Tomar conhecimento que o seu cão ou gato sofre 
de diabetes pode ser um choque ao início, mas 
não se preocupe porque esta doença pode ser 
controlada com sucesso e os animais diabéticos 
podem ter uma vida normal. 

A Sugar e o Spike não podem alterar o facto de 
terem diabetes, mas podem fazer muita coisa para 
se manterem saudáveis. Aqui ficam algumas dicas 
para proteger a saúde dos animais diabéticos:

Alimentação saudável - respeite as 
indicações fornecidas pelo Médico 
Veterinário;

Exercício físico regular - ajude o seu 
cão ou gato a manter o peso ideal, 
estimulando-o a brincar e a passear;

Tratamento médico adequado - cumpra 
as recomendações do seu Médico 
Veterinário.

Se achar que o seu animal não 
está bem leve-o ao Médico 
Veterinário - só assim poderá 
detetar problemas de saúde 
numa fase inicial.

A INSULINA

A insulina é uma hormona produzida por células 
especiais localizadas no pâncreas. Nos cães e 
gatos diabéticos, estas células não produzem uma 
quantidade suficiente de insulina para satisfazer as 
necessidades do organismo. Quando isto acontece 
a glucose não consegue entrar nas células e 
começa a acumular-se na corrente sanguínea. 
Felizmente, a administração regular de insulina 
pode ajudar a prevenir que isto aconteça.
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Para realizar a 
injeção, pressione o 
botão de libertação 
e mantenha durante 
5 segundos

Assinale a dose 
de insulina prescrita

O Médico Veterinário irá determinar a dose de 
insulina para o seu animal de estimação e irá 
ensinar-lhe como efetuar a administração.

Após algumas semanas de tratamento, o Médico 
Veterinário irá verificar a evolução clínica e os níveis 
de glucose no sangue do seu animal de estimação. 
Nesta fase pode ser necessário ajustar a dose de 
insulina para assegurar o controlo ideal da diabetes.

VETPEN®

Uma forma simples de ajudar 
a controlar a diabetes

A VetPen® é uma caneta de insulina 
destinada apenas para animais de 
estimação diabéticos e concebida 
para o ajudar a facilitar o tratamento 
da diabetes.

O seu Médico Veterinário irá explicar-lhe tudo 
o que precisa de saber sobre como cuidar do 
seu animal de estimação diabético.
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PEQUENAS ALTERAÇÕES QUE PODEM 
FAZER UMA GRANDE DIFERENÇA:

• Peça ajuda aos seus familiares e amigos 
para não oferecerem guloseimas e outras 
recompensas ao seu cão ou gato;

• Monitorize o apetite, a ingestão de água e 
o exercício físico realizado pelo seu animal 
de estimação. Alterações nestes parâmetros 
podem indicar que algo não está bem;

• Os níveis de glucose no sangue e na urina 
podem também ser monitorizados em casa 
caso seja indicado pelo Médico Veterinário.

EVITAR COMPLICAÇÕES

A reação adversa mais frequente da terapêutica 
com insulina é a redução dos níveis de glucose no 
sangue, denominada hipoglicémia. A hipoglicémia 
pode ser fatal. Felizmente, conhecer as suas 
causas pode ajudá-lo a evitá-la:

• Administração excessiva de insulina

• Alteração na dieta

• Exercício excessivo

• Doença

OS SINAIS DE HIPOGLICÉMIA PODEM 
OCORRER SUBITAMENTE E PODEM INCLUIR:

• Fraqueza

• Depressão

• Falta de coordenação

• Letargia

• Espasmos musculares

• Convulsões

• Coma



SE O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ESTIVER 
CONSCIENTE:

1. Coloque uma pequena quantidade de uma 
fonte de glucose (por exemplo, açúcar em pó) 
nos seus dedos e friccione nas gengivas do 
cão ou gato (não tente forçar a alimentação, 
uma vez que existe o risco de se poder 
engasgar);

2. A glucose é rapidamente absorvida em 1 a 2 
minutos, após este período o seu animal de 
estimação deve começar a responder;

3. Quando o animal estiver alerta e se encontrar 
sentado, alimente-o com uma pequena 
refeição; 

4. Contacte o seu Médico Veterinário para 
verificar se é necessário marcar uma consulta.

SE O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 
ESTIVER INCONSCIENTE OU A TER UMA 
CONVULSÃO:

CONTACTE O SEU MÉDICO VETERINÁRIO 
IMEDIATAMENTE – ISTO É UMA EMERGÊNCIA!

O QUE FAZER 
SE O SEU ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO 
TIVER UMA CRISE 
DE HIPOGLICÉMIA
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MSD Animal Health
Quinta da Fonte
Edifício Vasco da Gama, Nº 19
2770-192 Paço de Arcos
Portugal

Todas as marcas registadas aqui referidas são propriedade 
dos respetivos donos.

Copyright ©2013 Intervet International B.V., a subsidiary 
of Merck & Co., Inc.

Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre Diabetes consulte:

www.petdiabetesmonth.pt
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