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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular obrigatório foi realizado no Centro Integrado de 

Especialidades Veterinárias – CIEV na área de Clínica Médica de Pequenos 

Animais, que é de suma importância, pois o médico veterinário concilia resenha, 

histórico, sinais clínicos do paciente com os exames complementares para então 

estabelecer diagnóstico, tratamento e prognóstico. 

O estágio foi realizado no período de 02 de agosto a 01 de novembro de 

2021, com carga horária diária de 8 horas, totalizando 512 horas, sob supervisão do 

médico veterinário Edgar Franco Ramos de Carvalho responsável pela área do 

internamento e orientada pela profa. Rebeca Bacchi Villanova da Universidade 

Positivo.   

O estágio teve como objetivo a aplicação dos conhecimentos teóricos e 

práticos obtidos durante a graduação de medicina veterinária, bem como aquisição 

de novos conhecimentos através do convívio com profissionais da área, além do 

contato direto com pacientes e tutores, com isso oportunizando agregar novas 

experiências além de maior aptidão profissional. 

Este trabalho tem por finalidade descrever a unidade concedente de estágio, 

as atividades desenvolvidas, seguido de um relato de caso sobre insulinoma em cão, 

revisão de literatura e discussão sobre o tema, acompanhado durante o período de 

estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 

O CIEV está localizado na Rua André Zanetti 144, no bairro Vista Alegre, na 

cidade de Curitiba-PR (Figura 1). Este centro é composto por vários profissionais 

que são especializados em diferentes áreas/especialidades, sendo que os serviços 

oferecidos são divididos nos seguintes setores: ortopedia e traumatologia, 

odontologia, patologia clínica, diagnóstico por imagem, oftalmologia, neurologia, 

nutrição, endocrinologia, dermatologia, cardiologia, oncologia, internamento e 

intensivismo, cirurgia geral, fisioterapia, anestesiologia, gastroenterologia e 

endoscopia e nefrologia e urologia. 

 

 

FIGURA 1 - Fachada do Centro Integrado de Especialidades Veterinárias, Curitiba-PR. Fonte: Arquivo 
pessoal, 2021. 

 

A estrutura do CIEV é composta por uma sala de recepção que se encontra 

no primeiro andar, onde é realizada a recepção dos clientes, atendimento e 

transferência de ligações, cadastro dos pacientes e pagamento de débitos, em 

seguida os tutores e pacientes são conduzidos a uma sala para espera de 

atendimento. Os atendimentos de rotina são realizados de segunda à sexta-feira das 



 

 

 

8:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas com horários previamente agendados com 

o especialista, sendo necessária uma carta de encaminhamento elaborada por outro 

veterinário, com exceção em casos de emergências, onde os pacientes são 

atendidos imediatamente e, se necessário, direcionados ao internamento. 

O internamento (Figura 2) possui assistência 24 horas, sob os cuidados de 

dez veterinários que trabalham em horários e dias alternados. Tem o objetivo de 

proporcionar tratamento eficaz para animais em estado grave que necessitam de 

cuidados intensivos, além de possibilitar uma melhor recuperação do paciente em 

pós-cirúrgico. Disponibiliza de uma mesa de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), 

berço para pacientes em estado grave que necessitam de monitorização intensiva, 

monitor multiparamétrico, doppler vascular, concentradores de oxigênio, lactímetro, 

glicosímetro, bomba de infusão, refrigerador para armazenamento de medicações, 

medicações emergenciais, traqueotubos, laringoscópio, soluções de fluidoterapia, 

cateteres, seringas, agulhas, sondas e demais materiais utilizados em casos de 

procedimento padrão e emergências. Todos os leitos possuem gaiolas em aço 

inoxidável e o chão é revestido em cerâmica, o que garante higienização adequada. 

Compõem ainda a estrutura do internamento, um pequeno escritório equipado com 

mesa, computador, telefone, armários e livros, além de um quarto com cama e 

banheiro, dedicado ao descanso de médicos veterinários e estagiários plantonistas. 

Em anexo, o internamento ainda conta com um estoque para o armazenamento de 

medicamentos, seringas, agulhas, cateteres, equipo, soluções de fluidoterapia, 

dentre outros aparatos utilizados na rotina. 

 



 

 

 

 

FIGURA 2 - Internamento do Centro Integrado de Especialidades Veterinárias, Curitiba-PR. Fonte: 
Arquivo pessoal, 2021. 

 
O CIEV ainda dispõe de cinco consultórios equipados com computador, 

mesa, armário, pia e materiais de consumo, espaço reservado para pequenos 

procedimentos como curativos, destinados para a realização de consultas e retornos 

(Figura 3). Sendo um, desses consultórios, reservado para atendimento especial de 

gatos (Figura 4). Possui um centro de imagem composto por sala de raio-x, sala de 

ultrassonografia e setor de avaliação, confecção e impressão de laudos e exames. 

O serviço de odontologia e oftalmologia, tem ainda separadamente, um 

ambiente específico para procedimentos odontológicos e oftalmológicos, do mesmo 

modo que o serviço de cardiologia possui uma sala exclusiva com equipamentos 

necessários para a execução de eletrocardiograma e ecocardiograma. Há também 

dentro do CIEV, um laboratório de patologia clínica veterinária, que está situado no 

subsolo e é composto por uma sala com temperatura e iluminação cuidadosamente 

diferenciada para a preservação de amostras laboratoriais, conta com o auxílio de 

equipamentos e utensílios como microscópio, centrifuga, estufa, geladeira, laminas, 

pipetas, tubos e ponteiras. 

A área de oncologia oferta vários serviços para tratamento do câncer, como 

quimioterapia, eletroquimioterapia, criocirurgia, cirurgia oncológica, além de cuidados 

paliativos, nutrição do paciente oncológico e manejo da dor para conforto do 

paciente. 



 

 

 

O CIEV coloca à disposição o serviço de cirurgia a todos os 

estabelecimentos veterinários e médicos veterinários autônomos. A área da cirurgia 

é dividida em cirurgia de tecidos moles, ortopedia e odontologia. Dentre os serviços 

cirúrgicos oferecidos estão: cirurgias torácicas, otológicas, do sistema respiratório, 

digestivo, hepatobiliar, endócrino, urinário, reprodutivo e nervoso, além de hérnias e 

cirurgias reconstrutivas. Já a ortopedia cuida das doenças e deformidades 

dos ossos, ligamentos e articulações, todos os elementos relacionados ao aparelho 

locomotor. Ainda relacionado à cirurgia, o CIEV dispõe de uma sala especifica para 

procedimentos odontológicos e de dois centros cirúrgicos, sendo um destinado para 

cirurgias oncológicas e outro utilizado para cirurgias ortopédicas e de tecidos moles, 

ambos contêm foco cirúrgico auxiliar digital de LED, mesa cirúrgica eletro-hidráulica, 

sistema de exaustão, material cirúrgico para procedimentos de tecidos moles e 

ortopédicos, além de estrutura para anestesias gerais e monitorização das mesmas. 

Entre os centros cirúrgicos há uma sala para esterilização dos instrumentais 

cirúrgicos. Há também um ambiente para a recuperação de animais anestesiados, 

três vestiários e uma sala com lavatório para a antissepsia da equipe cirúrgica. Os 

procedimentos cirúrgicos podem ser agendados previamente em casos eletivos ou 

não emergenciais ou àqueles que exigem atendimento emergencial, o CIEV tem à 

disposição três cirurgiões, sendo um especialista em cirurgias oncológicas e 

reconstrutivas, um especialista em cirurgias ortopédicas e outro dedicado a cirurgias 

de tecidos moles. Ao lado do setor de oncologia há um espaço designado a para o 

serviço de fisioterapia e reabilitação de pequenos animais que fornece serviços de 

fisioterapia ortopédica e neurológica, orientação nutricional ao combate da 

obesidade e condicionamento físico e tratamento do paciente idoso através de 

estimulação da cognição, desenvolvimento de atividades e recuperação da 

agilidade. 

No terceiro andar, há um pequeno auditório, destinado a apresentações, 

cursos e reuniões. No subsolo, está a garagem e o laboratório de análises clínicas. 

Um nível abaixo da garagem encontra-se uma cozinha e um banheiro para o 

uso de veterinários, estagiários e outros funcionários. Externamente à clínica, 

próximo a cozinha, há uma lavanderia e uma área de recreação, onde os animais 

são soltos em determinadas horas do dia. 

 



 

 

 

 

FIGURA 3 - Consultório do Centro Integrado de Especialidades Veterinárias, Curitiba-PR. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 

 

 
 

FIGURA 4 – Consultório para felinos do Centro Integrado de Especialidades Veterinárias, Curitiba-
PR. Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 

 
 

 

 



 

 

 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

Durante o período de estágio curricular no CIEV, pôde-se desenvolver 

atividades que aperfeiçoaram a capacidade de triagem, avaliação, resolução de 

casos clínicos e indicação de protocolos terapêuticos. Os animais chegam ao CIEV 

por meio do encaminhamento de outros veterinários, lá são direcionados a 

especialidade que condiz com a enfermidade, exceto em casos de urgência e 

emergência, em que o paciente será conduzido diretamente ao internamento para 

atendimento, monitorização e cuidados intensivos. As atividades realizadas  

incluíram o acompanhamento de consultas, contenção dos animais, realização de 

anamnese e exame físico supervisionado pelo médico veterinário responsável, 

administração de medicações, realização de acessos venosos, manejo de curativos, 

sondagens, remoção de pontos, confecção suturas simples, coleta de material para 

exames laboratoriais, preenchimento de requisições e cadastro de pacientes, 

monitoração de pacientes em estado crítico, acompanhamento de transfusões 

sanguíneas, reposição de materiais de insumo e higiene dos animais,  mantendo-os 

aquecidos e devidamente alimentados. Todos os casos eram discutidos durante o 

dia e as atividades relatadas foram realizadas com supervisão e consentimento dos 

médicos veterinários responsáveis.   

Além do internamento, também foi possível acompanhar outras áreas, como o 

diagnóstico por imagem, realizando contenção de animais para execução de 

exames radiográficos e ultrassonográficos, interpretação de laudos e revisão das 

estruturas anatômicas juntamente com as particularidades de cada enfermidade. Na 

cardiologia, por meio de assistência em exames de ecocardiograma e 

eletrocardiograma. Excepcionalmente, havia acompanhamento de cirurgias, 

procedimentos odontológicos e endoscopia, desde a preparação dos pacientes até 

sua recuperação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CASUÍSTICA  

 
No período de 02 de agosto a 01 de novembro de 2021 foram 

acompanhados 119 casos, como mostra o gráfico 1.  
 

 
GRÁFICO 1 – Casuística acompanhada durante o período de estágio obrigatório no CIEV, conforme 

a espécie. 
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Dentre o total de 119 animais acompanhados, 47,05% eram machos e 52,95% 

fêmeas, sendo que a proporção de atendimentos a fêmeas caninas foi maior que os 

atendimentos a cães machos, já em relação aos gatos, a quantidade de 

atendimentos a machos foi superior comparado aos atendimentos de fêmeas felinas, 

como mostra o quadro a seguir. 

 

QUADRO 1 – Casuística acompanhada durante o período de estágio obrigatório no CIEV, conforme a 
espécie e o sexo. 

 

ESPÉCIA MACHOS FÊMEAS TOTAL DE ANIMAIS 

CANINA 42 54 96 

FELINA 14 9 23 

% 47,05% 52,95% 100 

 

A casuística acompanhada foi diversificada, as doenças do sistema urinário 

foram as mais contempladas, correspondendo a 28,57% dos casos. Seguido por 

CÃES 80,6% 
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animais atendidos com afecções em sistema digestório e dermatológico, com 

17,64% e 15,96%, respectivamente (Quadro 2). 

 

QUADRO 4 – Casuística acompanhada durante o período de estágio obrigatório no CIEV referente 
aos sistemas urinário, digestório e dermatológico, conforme o diagnóstico. 

 

 

O sistema endócrino e oftálmico, ambos representaram 5,88% dos casos, 

seguido pelos sistemas osteomusculares (5,04%), nervoso e reprodutivo com 4,20% 

cada (Quadro 3). 

 

QUADRO 5 – Casuística acompanhada durante o período de estágio obrigatório no CIEV referente 
aos sistemas endócrino, oftálmico, osteomuscular, neurológico e reprodutivo. 

 

SISTEMAS DIAGNÓSTICO n % 

 
ENDÓCRINO 

Diabetes Mellitus 
Hiperadrenocorticismo 

Hipotireoidismo 
Insulinoma 

 
2 
1 
2 
1 

 

5,88% 

OFTÁLMICO 
 

Catarata 
 
4 

5,88% 

SISTEMAS DIAGNÓSTICO n % 

URINÁRIO 

 
Doença renal crônica  

Cistite 
Pielonefrite 

Obstrução uretral e/ou ureteral 
Agenesia renal 

Síndrome de Fanconi 
Amiloidose renal 

 
 

19 
7 
3 
2 
1 
1 
1 

28,57% 

DIGESTÓRIO 

 
Intoxicação alimentar 

Pancreatite 
Gastrite 

Gastroenterite 
Corpo estranho 

Torção vólvulo gástrica 
 
 

2 
2 
1 

12 
3 
1 

17,64% 

DERMATOLÓGICO 

 
Dermatite úmida  

Dermatite alérgica a saliva da 
pulga 
Otite 

Otohematoma 
Dermatite atópica 

Demodiciose 
 

 
6 
3 
5 
1 
4 
1 

 

15,96% 



 

 

 

Entrópio 
Hordéolo interno 
Úlcera de córnea 

 

1 
1 
1 

 

OSTEOMUSCULAR 

 
Fraturas 

Ruptura ligamento cruzado 
 

3 
2 

5,04% 

NERVOSO 

 
Senilidade  
Epilepsia  

Hérnia de disco 
 

3 
2 
1 

4,20% 

REPRODUTIVO  

 
Hiperplasia prostática 

Piometra 
Tumor venéreo transmissível 

 

1 
3 
1 

4,20% 

 

Os sistemas com menor número de afecções foram o cardiovascular e 

respiratório, como mostra o quadro a seguir. 

 

QUADRO 6 - Casuística acompanhada durante o período de estágio obrigatório no CIEV referente 
aos sistemas cardiovascular e respiratório. 

  

SISTEMAS DIAGNÓSTICO n % 

CARDIOVASCULAR 

 
Insuficiência cardíaca 

congestiva  
Síndrome do nó sinusal 

Dirofilariose 
 

3 
1 
1 

1,68% 

RESPIRATÓRIO 

 
Colapso traqueia 

Bronquite 
Pneumonia 

 

2 
1 
1 

1,68% 

 

 

As doenças oncológicas vistas durante o estágio curricular no CIEV 

incluíram dois casos de linfoma, um caso de neoplasia hepática, dois casos de 

insulinoma e um caso de neoplasia em base cardíaca. Essas afecções 

representaram 5,04% dos casos acompanhados, assim como as representadas pelo 

sistema osteomuscular. 

Neste período, foram acompanhados 34 exames complementares, dentre 

eles, exames cardiológicos como ecocardiograma, eletrocardiograma e holter, parte 

deles eram realizados como requisitos pré-operatórios, além de exames de imagem, 



 

 

 

ultrassonografia e radiografias, e exames endoscópicos, como mostra o gráfico 

a seguir. 

GRÁFICO 2 – Casuística de exames complementares acompanhados no período de estágio 
curricular no Centro Integrado de Especialidades Veterinárias, no período de 2 de agosto a 1 de novembro de 

2021 
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5. DESCRIÇÃO CASO CLÍNICO: Insulinoma em cão 

 

 Foi atendido um animal da espécie canina, macho, raça scottish terrier, 10 

anos e 9 meses de idade, pesando 10,3kg, castrado com tremores e síncope há dois 

dias. Após o quadro, recobrava seu comportamento natural. No dia da consulta 

estava com apetite habitual que, segundo a tutora, apresentava polifagia. Animal 

estava comendo ração light, pois uma das queixas da tutora em consultas anteriores 

era o ganho de peso. Segundo a tutora o animal tinha histórico de leiomioma em 

bexiga e passou por remoção cirúrgica há aproximadamente dois anos antes da 

consulta atual. Também teve alguns episódios de gastrite por imprudência dietética. 

 Ao exame físico o paciente apresentava bom estado geral, estava hidratado, 

temperatura retal em 38,7°C, não manifestava dor ou alteração à palpação 

abdominal, as mucosas normocoradas e tempo de preenchimento capilar (TPC) de 

dois segundos, além de frequência cardíaca e respiratória dentro dos parâmetros 

fisiológicos. Pressão arterial sistólica apresentava-se levemente elevada (130 

mmHg). Animal apresentava anisocoria, mas pupilas responsivas a luz, reflexo nasal 

diminuído do lado esquerdo e discreta diminuição do reflexo palpebral. Durante a 

aferição da pressão arterial em consultório animal apresentou fraqueza nos 

membros e síncope, nesse momento foi solicitada internação. Ao ser encaminhado 

para o internamento o animal apresentou uma convulsão generalizada, onde foi 

constatada que a glicemia estava 24 mg/dL, então foi realizada administração de 

glicose 50% (0,5mg/kg) por via intravenosa em 3 minutos, com glicemia elevando-se 

para 54 mg/dL. 

Em avaliação pelo setor de neurologia foi evidenciado que as alterações 

neurológicas eram provenientes da hipoglicemia severa. Foram realizados exames 

complementares, dos quais o hemograma não apresentava alterações e os exames 

bioquímicos apresentaram as seguintes alterações: glicose 34 mg/dL, cálcio iônico 

1,60 mmol/L e fosfatase alcalina 175 UI/L (ANEXO A). Na ultrassonografia 

abdominal foram observadas alterações renais bilaterais de moderada diferenciação 

corticomedular e mineralizações puntiformes em recessos pélvicos que sugeriam 

nefropatia, alterações hepáticas como diferenciais: esteatose, hepatopatia crônica 

ativa e sugerindo estarem associadas a endocrinopatias. Sinais moderados de 



 

 

 

colestase, sem obstrução de vias biliares e alteração em adrenal esquerda sugerido 

processo neoplásico, não podendo descartar hiperplasia/hipertrofia. Nesse exame 

não haviam alterações pancreáticas visíveis. (ANEXO B) 

 

Com base no histórico, na anamnese, no exame clínico do paciente e 

evolução do caso no internamento, suspeitou-se de insulinoma e 

hipoadrenocorticismo (Síndrome de Addison). Então devido a hipoglicemia 

persistente, com uma média de glicemia em 37,5 mg/dL (Gráfico 3) foi solicitado 

teste de estimulação com hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) por 

radioimunoensaio (RIE) e a dosagem de insulina.  

 

GRÁFICO 3 -Curva glicêmica durante o primeiro dia de internação do paciente da espécie canina, 

macho, raça scottish terrier, 10 anos e 9 meses de idade, atendido e acompanhado durante o período 

de estágio obrigatório no CIEV. 

 

 

O tratamento instituído nesse momento no internamento foi alimentação com 

ração comercial em pequenas porções divididas seis vezes ao dia, visto que a 

hipoglicemia era persistente. O bólus de glicose 50% era realizado na dose de 

0,5mL/kg em 3 minutos em momentos que a glicemia estava muito baixa, porém 

seguida de infusão contínua de glicose 5%.  Enquanto aguardavam-se os resultados 

da dosagem de insulina e do teste de estimulação com hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), optou-se pelo tratamento domiciliar com prednisolona 

1mg/kg SID por 3 dias, seguido do desmame com 0,7 mg/kg SID por 3 dias, seguido 

de 0,4 mg/kg SID por 3 dias e finalizando com 0,2 mg/kg SID por mais 3 dias. Além 

Glicemia (mg/dL) 

Tempo (horas) 



 

 

 

disso foi recomendada alimentação rica em gorduras, carboidratos complexos e 

proteínas, em poucas quantidades e várias vezes ao dia, a fim de obter níveis de 

glicose constantes sem provocar picos de hipoglicemia pós-prandial, assim como 

vinha sendo feito na internação. 

Após 15 dias, o teste de estimulação com hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) descartou síndrome de Addison, pois o nível basal de cortisol era 0,520 

mcg/dL e após aplicação da corticotrofina o cortisol foi para 11,6 mcg/dL (ANEXO 

C). Já a dosagem de insulina foi de 193 µUI/mL, sendo que níveis de insulina em 

cães acima de 29 µUI/mL é compatível com insulinoma (ANEXO D). 

Diante do diagnóstico presuntivo de insulinoma, foram realizados novos 

exames complementares, buscando pesquisa de metástase e planejamento cirúrgico 

para ressecção cirúrgica do tumor pancreático. Na radiografia de tórax foi 

evidenciada sutil opacificação pulmonar que podia estar associada a conformação 

física do paciente, não descartando fibrose pulmonar idiopática incipiente, silhueta 

cardíaca no limite superior de tamanho e importante hepatomegalia (ANEXO E). No 

hemograma apresentou aumento da proteína total em 8,2 g/dL e em exames 

bioquímicos apresentou ALT de 124 UI/L, FA de 247 UI/L e glicose de 31mg/dL 

(ANEXO F). Ecocardiograma não apresentou alterações e a tomografia 

computadorizada de abdômen (Figura 10) confirmou a presença de uma formação 

neoplásica de provável origem do lobo esquerdo de pâncreas, devido seu íntimo 

contato ao mesmo e linfonodos peripancreáticos reativos (ANEXO G). Pequenas 

estruturas puntiformes no tórax foram evidenciadas em tomografia computadorizada 

do tórax sugerindo osteomas pulmonares devido a sua densidade, porém, não 

puderam ser descartadas micro metástases. 

 



 

 

 

 

FIGURA 10 – Imagem de tomografia computadorizada de abdômen realizada no dia 22 de setembro 
de 2021, do paciente da espécie canina, macho, raça scottish terrier, 10 anos e 9 meses de idade, 
atendido e acompanhado durante o período de estágio obrigatório no CIEV. Seta amarela indica a 

neoformação íntima ao pâncreas juntamente com linfonodos reativos. Fonte: Clinivet, 2021. 
 
 

Com base nos resultados da tomografia computadorizada, dosagem da 

insulina e correlação com a hipoglicemia persistente, foi indicada a cirurgia para 

ressecção do tumor. O cão passou por uma pancreatectomia parcial para retirada do 

nódulo pancreático, o qual media cerca de 1,5 cm na extremidade do lobo esquerdo 

do pâncreas com coloração avermelhada. Foi evidenciado aumento importante de 

toda a cadeia linfática, portanto foi realizada linfadenectomia de três linfonodos para 

pesquisa de possível metástase (Figura 11). Durante o procedimento cirúrgico foi 

evidenciado um nódulo hepático, o qual foi realizada biópsia do mesmo e as 

amostras foram enviadas para exame histopatológico. O resultado da histopatologia 

do nódulo pancreático foi de carcinoma de ilhotas pancreáticas/insulinoma (ANEXO 

H), linfonodos reativos foi de carcinoma sólido indiferenciado metastático e da 

biópsia hepática a conclusão foi de glicogenose e esteatose, bem como colestase 

(ANEXO I) 

 



 

 

 

 

FIGURA 11 – Imagem do nódulo pancreático (seta amarela) e linfonodos gastro-eplênicos reativos 
(setas vermelhas) retirados no dia 14 de outubro de 2021 do paciente da espécie canina, macho, raça 
scottish terrier, 10 anos e 9 meses de idade, atendido e acompanhado durante o período de estágio 

obrigatório no CIEV. Fonte: Arquivo pessoal, 2021. 
 

 

 Após o procedimento cirúrgico o animal permaneceu em internação por 

quatro dias para controle da glicemia, terapia analgésica e antibioticoterapia. As 

glicemias durante o período do internamento pós-operatório estão dispostas no 

gráfico 4 e em resumo permaneceram na média de 217,4 mg/dL no primeiro dia, 

243,2 mg/dL no segundo dia, 277 mg/dL no terceiro dia e 253 mg/dL no quarto dia.   

 

 

GRÁFICO 4 - Curva glicêmica durante os quatro dias de internação pós-cirúrgica do paciente da 
espécie canina, macho, raça scottish terrier, 10 anos e 9 meses de idade, atendido e acompanhado 

durante o período de estágio obrigatório no CIEV. 
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A recomendação do setor de oncologia foi que se a glicemia ficasse superior 

a 300 mg/dL o animal deveria ser colocado em infusão contínua de insulina regular e 

jejum por 36 horas, após esse período iniciou alimentação gradual com ração úmida 

industrializada especial para convalescença, dividida em 4 porções diárias, iniciando 

25% da necessidade energética basal (NEB) no segundo dia e 50% da necessidade 

energética basal (NEB) no terceiro dia. No quarto dia, dia da alta, foi iniciada 

alimentação com 50% da necessidade energética de manutenção (NEB) de ração 

Royal Canin Diabetic ®. O protocolo instituído na internação foi antibioticoterapia 

com cefalotina 30 mg/kg, analgesia com metadona 0,3 mg/kg via intramuscular (IM), 

buscopam composto 25 mg/kg via subcutânea (SC) e bupivacaina 0,3 mg/kg 

infiltrada no cateter do TAP block (Figura 12) e omeprazol 1 mg/kg via intravenosa 

(IV) como protetor gástrico. No quarto dia de internação a metadona 0,3 mg/kg foi 

substituída por tramadol 4 mg/kg via subcutânea (SC)  

 

 

 

FIGURA 12 – Imagem de técnica anestésica (TAP block em abdômen direito) realizada para controle 
analgésico no pós-operatório do paciente da espécie canina, macho, raça scottish terrier, 10 anos e 9 
meses de idade, atendido e acompanhado durante o período de estágio obrigatório no CIEV. Fonte: 

Arquivo pessoal, 2021. 

 

Em ultrassonografia controle após 2 dias do procedimento cirúrgico, animal 

apresentou imagens compatíveis com processo inflamatório peripancreático já 

esperado devido ao procedimento cirúrgico, portanto foi solicitado ultrassonografia 

de controle entre 7 e 15 dias (ANEXO J). 



 

 

 

Animal recebeu alta da internação após esses quatro dias com 

recomendação de dieta para animal diabética, aplicação de insulina NPH 0,2 UI/kg 

BID até novas recomendações e seguir com acompanhamento da endocrinologista.  

Em hemograma controle para a alta, o animal apresentou leucocitose de 

26,92 mil/µL com desvio a esquerda de 84% segmentados e contendo uma cruz de 

neutrófilos tóxicos com basofilia e vacuolização citoplasmática, por isso foi prescrito 

cefalexina 50 mg/kg, BID por 4 dias (ANEXO K).  

O cão está fazendo acompanhamento clínico frequente com o setor de 

oncologia e setor de endocrinologia para definição dos próximos passos a serem 

adotados. A terapia com insulina exógena foi mantida e a dieta ajustada pela 

endocrinologista para ração para animais diabéticos, brócolis, chuchu, proteína 

hidrolisada (PTN) e ovo, dividido em quatro ou seis refeições diárias. Em relação a 

oncologia, o animal irá iniciar quimioterapia assim que estiver totalmente recuperado 

do procedimento cirúrgico e com a glicemia mais estável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO 

 

Insulinoma é uma neoformação com origem no pâncreas, mais 

especificamente, nas células beta (β) das Ilhotas de Langerhans. Essas células 

tumorais apresentam alta produção dos hormônios pancreáticos, principalmente a 

insulina. Essa produção autônoma de insulina apesar da queda de concentração 

glicêmica resulta na síndrome paraneoplásica de hipoglicemia episódica, como 

observado no presente relato em que o animal chegou para primo atendimento 

manifestando sinais de hipoglicemia, sendo confirmado pela dosagem da glicemia 

(MORRIS E DOBSON, 2007).  

Neoplasias pancreáticas são incomuns em cães e muito raras em gatos. 

Essas neoplasias são benignas ou malignas, frequentemente adenomas e 

adenocarcinomas que secretam insulina, conhecidos como insulinomas (PASCON E 

MISTIERI, 2016). Aproximadamente 90% são tumores únicos que podem afetar 

igualmente ambos os lobos pancreáticos e cerca de 10 a 14% são múltiplos e 

difusos. Em cães a maioria dos insulinomas são malignos, porém esses podem 

também ser benignos.  Sendo que a maioria destes, cerca de 95%, são malignos, e 

a metade deles costuma evoluir com metástase em linfonodos regionais, fígado e 

mesentério peripancreático (REUSCH, 2010). A incidência da neoplasia é 

principalmente em cães mais velhos, com idade média de 10 anos, de médio a 

grande porte, como o animal do presente trabalho. Há relatos em cães da raça 

Golden Retriever, Pastor Alemão, Boxer, labrador, dentre outras. Não há relatos da 

ocorrência de insulinoma na raça do animal do relato em questão, porém sabe-se 

que não há predisposição sexual ou racial para essa neoplasia (LURYE E 

BEHREND, 2001).  

A overdose de insulina, o hipoadrenocorticismo e o insulinoma são os 

distúrbios endócrinos mais comuns que causam hipoglicemia (GRECO, 1997). 

Mesmo assim os sinais clínicos muitas vezes inespecíficos acarretam a um longo 

intervalo de tempo entre a apresentação dos mesmos pelo paciente e o diagnóstico 

do médico veterinário, culminando então a uma alta prevalência de metástases. 

(MORRIS E DOBSON, 2007).  

A normoglicemia é mantida por meio do equilíbrio entre insulina, que reduz a 

glicemia e os hormônios contrarregulatórios (glucagon, cortisol, epinefrina e 

hormônio do crescimento) responsáveis pela elevação da glicemia. A glicose é 



 

 

 

obtida a partir da alimentação, com ingestão de carboidratos; da quebra do 

glicogênio, via glicogenólise, e por meio da produção via gliconeogênese, a partir do 

glicerol, lactato, piruvato e aminoácidos (REUSCH, 2010; KOENIG, 2015; 

FORCADA, 2017). As elevadas concentrações de insulina, secretadas pelo tumor, 

são responsáveis pelo principal sinal clínico da doença caracterizado por uma 

hipoglicemia severa e persistente, podendo causar uma série de outros sinais 

clínicos como ataxia, intolerância ao exercício, convulsões, fraqueza, astenia, 

colapso, alterações de comportamento por dados no sistema nervoso central. Uma 

vez que o tecido nervoso possui reservas limitadas de carboidratos, ele necessita de 

um aporte contínuo de glicose, com isso, níveis glicêmicos abaixo dos valores 

críticos provocam uma disfunção nervosa, especialmente em córtex cerebral 

(SCHOEMAN, 2017, NELSON E COUTO, 2015, MORRIS E DOBSON, 2007), assim 

como observado no presente relato. 

Segundo Forcada e Schoeman (2017), a hipoglicemia também estimula o 

sistema simpático-adrenal e a liberação de hormônios diabetogênicos antagonistas 

da insulina, visando aumentar os níveis de glicose circulante. Nesse contexto, as 

catecolaminas e o glucagon exercem a principal influência contrarregulatória. Dentre 

as manifestações clínicas resultantes da estimulação do sistema simpático-adrenal 

com liberação de catecolaminas, podemos citar fasciculações musculares, 

ansiedade, inquietação e polifagia. Dentre essas alterações, o animal do relato 

apresentava fasciculações musculares e polifagia. O grau de severidade dos sinais 

clínicos dependerá da duração e intensidade da hipoglicemia (MADARAME et al., 

2009; NELSON E COUTO, 2015). Além disso, é importante ressaltar que alguns 

cães submetidos a episódios recorrentes de hipoglicemia podem tornar-se tolerantes 

a períodos prolongados de baixos níveis glicêmicos (em torno de 30mg/dL) sem 

apresentarem sinais. Nesses casos, pequenas oscilações na glicemia que podem 

ser causadas por jejum, exercício, excitação por exemplo, podem produzir episódios 

sintomáticos como as crises convulsivas. As convulsões são normalmente 

autolimitantes variando de 30 segundos a 5 minutos e podem desencadear 

mecanismos contrarregulatórios no organismo para aumentar o nível de glicose. 

(NELSON E COUTO, 2015). No presente trabalho, o animal apresentou apenas um 

episódio convulsivo, após ter uma sincope em consulta. Assim como supracitado, os 

sinais eram discretos ou inexistentes mesmo com hipoglicemia detectada diversas 

vezes na internação.  



 

 

 

Em alguns cães com neoplasia de célula beta foram observadas neuropatias 

periféricas incluindo paresias, tetraparesias, paresia a paralisia facial, atrofia e outras 

alterações nos músculos apendiculares, mastigatório e faciais. Nervos sensoriais 

também podem ser afetados. A patogênese da polineuropatia não está muito bem 

esclarecida, mas pode estar relacionada com as alterações metabólicas causadas 

pela hipoglicemia severa e crônica aos nervos ou fazer parte de uma síndrome 

paraneoplásica induzida pelo próprio tumor, causando toxicidade e interferindo na 

atividade nervosa (NELSON E COUTO, 2015). No primeiro atendimento o animal do 

presente relato apresentou diminuição no reflexo nasal, anisocoria com pupilas 

responsivas e leve diminuição do reflexo palpebral, alterações que ressaltam o que 

foi dito por Nelson e Couto (2015), somado a avaliação do setor de neurologia do 

hospital, que afirmou que as alterações descritas eram causadas pela hipoglicemia 

severa. 

Em um primeiro momento, ao exame físico, não são observadas alterações 

que façam o clínico pensar na doença. As principais queixas relatadas pelos tutores 

são fraqueza, intolerância ao exercício, episódios de colapso ou convulsões, ganho 

de peso. Esse ganho de peso pode ser explicado em alguns cães pelo “resultado da 

potente ação anabólica da insulina” que por meio da ação de síntese armazena 

glicose, aminoácidos e triglicerídeos disponíveis em glicogênio, tecido muscular e 

adiposo além de inibir a degradação destas formas de energia (NELSON E COUTO, 

2015; CUNNINGHAN E KLEIN, 2008). O ganho de peso era uma queixa da tutora 

em consultas anteriores com o setor de gastroenterologia e nutrologia, sendo que o 

animal estava se alimentando de ração industrializada com baixa caloria para 

controle de peso no dia da consulta com setor do internamento, onde apresentava 

sinais de hipoglicemia.  

Embora a hipoglicemia persistente seja indício de insulinoma, ao conduzir a 

investigação clínica, é importante que o médico veterinário considere como 

diagnósticos diferenciais o hipoadrenocorticismo, insuficiência renal, insuficiência 

hepática, sepse e outra neoplasia que cause hipoglicemia. Entretanto, apesar 

dessas doenças cursarem com hipoglicemia este não é o achado clínico principal 

(MORRIS E DOBSON, 2007). Para o animal desse relato o hipoadrenocorticismo e o 

insulinoma eram os diagnósticos diferencias mais prováveis, por mais que o achado 

principal fosse a hipoglicemia severa. Não haviam indícios de foco infeccioso que 

justificasse o diagnóstico diferencial de sepse e nem sinais clínicos que em um 



 

 

 

primeiro momento remetesse a uma insuficiência hepática ou renal. O ganho de 

peso auxilia o diagnóstico, pois o insulinoma é uma das poucas doenças que tende 

ao ganho de peso (REUSCH, 2010). 

 Ao investigar a doença, é relevante a realização de uma anamnese 

completa do animal, com informações detalhadas sobre as alterações físicas e 

comportamentais observadas pelo tutor. O exame físico é pouco elucidativo, pois 

geralmente os cães não apresentam anormalidades que possam ser sugestivas da 

doença. Portanto, é necessária análise do hemograma, perfil bioquímico, 

concentração sérica de insulina e glicemia, exames de imagem, principalmente 

ultrassonografia, e se possível, tomografia computadorizada ou ressonância 

magnética para investigar a presença de nódulo no pâncreas e possíveis 

metástases (MORRIS E DOBSON, 2007). 

Em estudo, Nelson e Couto (2015) descreveram que 97 cães com 

insulinoma a concentração glicêmica inicial média foi de 38 mg/dL, com um intervalo 

de 15 a 78 mg/dL. Foi constatado que 90% dos cães apresentam glicemia aleatória 

inferior a 60mg/dL e ocasionalmente a glicemia de alguns desses animais era de 60 

a 80mg/dL. Portanto, os dados demonstram que cães com essa neoplasia podem 

ocasionalmente apresentar concentração glicêmica normal em testes aleatórios, e 

que mesmo nesses casos, a hipoglicemia não pode ser descartada como sendo a 

causa dos sinais clínicos como convulsão e síncope. Nesse relato de caso, o cão 

apresentou maior glicemia em 54 mg/dL e menor glicemia em 25 mg/dL, se 

enquadrando então nos 90% do estudo de Nelson e Couto (2015). 

No caso de suspeita de insulinoma, o animal deve ser submetido a jejum, no 

geral de 4 a 12 horas para induzir a hipoglicemia, e coleta de amostras de sangue 

devem ser enviadas a um laboratório para avaliações horárias dos níveis glicêmicos 

e de insulina. Os valores de glicemia encontrados devem ser correlacionados com a 

concentração sanguínea de insulina. Na interpretação dos resultados, níveis 

elevados de insulina sérica em um momento hipoglicêmico é indicativo da doença. O 

tempo necessário para induzir a hipoglicemia em cães com insulinoma pode sofrer 

variação de algumas horas a mais de 24 horas, estando relacionado a extensão do 

tumor (MOONEY E PETERSON, 2012).  

Fukushima et al. (2015) salientam que embora o teste da correlação de 

glicemia e insulina tenha alta sensibilidade como ferramenta de diagnóstico de 

insulinoma, podem ocorrer resultados falso positivos em pacientes que por outra 



 

 

 

alteração orgânica estejam com hipoglicemia. Em cães saudáveis e em jejum, as 

concentrações de insulina e de glicose variam de 5 a 20 µU/ml e de 70 a 110mg/dL, 

respectivamente. Com base nesses parâmetros, se os resultados laboratoriais 

apontem hipoglicemia, ou seja, valores de glicose abaixo de 3 mmol/L e as 

concentrações de insulina acompanhantes estiverem elevadas em repetidas 

amostras de sangue, juntamente com os achados clínicos e laboratoriais 

característicos é muito provável que as alterações sejam causadas por uma 

neoformação pancreática (NELSON E COUTO, 2010, KOENIG, 2013). 

Os exames de hemograma e urinálise normalmente não apresentam 

alterações e o perfil bioquímico sérico geralmente, sendo a hipoglicemia a única 

anormalidade observada. Não foi possível correlacionar variações eletrolíticas e 

alterações nas enzimas e proteínas hepáticas com o insulinoma (SCHOEMAN, 

2017). Assim como visto no presente relato, o animal apresentava FA aumentada, 

porém por se tratar de uma enzima inespecífica e de difícil correlação com uma 

única enfermidade. Embora segundo Thrall (2015), o aumento da FA pode ser 

observado em neoplasias onde ocorrem metástases hepáticas e ósseas, por maior 

produção das principais isoenzimas pelos hepatócitos e osteoblastos.  

O diagnóstico de insulinoma é pautado em três pontos: hipoglicemia, 

hiperinsulinemia por meio da demonstração laboratorial de níveis elevados de 

insulina no soro durante um episódio de hipoglicemia e o diagnóstico definitivo é 

feito por exame histopatológico do tumor, assim como realizado no presente caso 

apresentado, onde o animal apresentou concentração de insulina elevada associada 

a hipoglicemia e insulinoma confirmado pela análise do tumor retirado do pâncreas, 

assim como linfonodos reativos e nódulo hepático metastático.  

Exames de imagem como ultrassonografia e tomografia computadorizada 

são importantes como evidência clínica adicional. No presente caso, a 

ultrassonografia abdominal não evidenciou nódulos pancreáticos. Segundo Pascon e 

Mistieri (2016), como os tumores de células beta geralmente possuem pequenas 

dimensões, muitas vezes não são identificados na ultrassonografia abdominal, que é 

interpretado como normal. Entretanto, esse resultado não descarta a possibilidade 

de diagnóstico de insulinoma. Com isso e aliado a informação da dosagem de 

insulina, foi requisitada tomografia computadorizada. Esse último exame foi de 

grande valia na questão diagnóstica e também para o planejamento cirúrgico da 

exérese do nódulo pancreático, pois esse exame apresenta melhor sensibilidade e 



 

 

 

acurácia para a identificação de tumores de células beta quando comparado ao 

ultrassom abdominal, já que permite visualizar o órgão inteiro (PASCON e MISTIERI, 

2016) 

Entretanto, independentemente dos resultados de imagem, a celiotomia 

exploratória é indicada quando o médico veterinário suspeitar que os sinais clínicos 

de hipoglicemia recorrente e a hiperinsulinemia sejam causados por um tumor de 

células beta pancreáticas (MADARAME et al., 2009). O animal do relado de caso 

teve o nódulo visualizado em tomografia computadorizada, porém não foi 

individualizado dos linfonodos abdominais reativos. Serviu como um guia do 

planejamento cirúrgico, porém em todo caso a celiotomia exploratória seria 

recomendada como citado anteriormente. Além do mais, a celiotomia exploratória é 

considerada o melhor método de auxílio diagnóstico e tratamento, pois a ressecção 

do tumor e suas possíveis metástases permite o diagnóstico histopatológico 

definitivo ao mesmo tempo em que retira as células neoplásicas que estão causando 

secreção excessiva de insulina. Oferece também um melhor prognóstico, uma vez 

que os cães submetidos a cirurgia e terapia medicamentosa apresentam uma 

sobrevida superior aos que receberam apenas tratamento farmacológico 

(MADARAME et al., 2009). 

Animais hipoglicêmicos precisam de uma abordagem rápida e efetiva. A 

dextrose pode ser utilizada em animais em status epilepticus ou não comatoso 

aplicada diretamente na gengiva (ROZANSKY E RUSH, 2007). O tratamento 

emergencial para paciente hipoglicêmico geralmente é a administração de dextrose 

intravenosa, na dose de 0,5 a 1 mL/kg de glicose 50% diluído em solução cristaloide 

1:1, em bólus lento de 2 a 3 minutos (VIERA, 2012). Essa abordagem inicial deve 

ser feita com cautela em alguns casos, como no caso do insulinoma, pois pode ter 

efeito rebote de hipoglicemia. Isso ocorre por uma liberação exacerbada de insulina 

pelo pâncreas após a administração da glicose (DATTE, 2016). Uma infusão de 

glicose pode ser feita ao invés ou após a administração do bólus (KOENIG, 2015). 

Esse efeito rebote pôde ser visto no caso relatado, quando o animal foi 

encaminhado ao internamento em um quadro convulsivo por hipoglicemia e após a 

administração de glicose 50% na dose de 0,5 mg/kg, a mesma elevou-se a 54 

mg/dL, por tanto não se normalizando. 

A pancreatectomia parcial é indicada em cães com nódulos pancreáticos 

possíveis de ressecção. Entretanto, mesmo em tumores inoperáveis e com presença 



 

 

 

de metástase a redução do tecido neoplásico permite a remissão dos sinais clínicos 

por semanas a meses. Como a maioria dos pacientes são animais mais velhos e 

que possuem doenças concomitantes, é importante salientar o risco anestésico, 

cirúrgicos e problemas pré, trans e pós-operatório. As complicações mais comuns 

observadas nos cães submetidos a cirurgia são pancreatite, hipoglicemia, diabetes 

mellitus que podem estar relacionadas com o grau de manipulação do pâncreas, 

localização do tumor, grau de acometimento do órgão e presença de metástases 

(SCHOEMAN, 2017; FOSSUM, 2005). Durante o procedimento cirúrgico é 

fundamental que o cirurgião realize a manipulação cuidadosa do pâncreas e faça 

uma inspeção atenta da cavidade abdominal para avaliar e detectar metástase e 

outras alterações, principalmente em fígado, linfonodos e mesentério peripancreático 

(FOSSUM, 2005). No presente caso foi evidenciado nódulo hepático e realizada 

biópsia para pesquisa de possível metástase, assim como linfonodos reativos 

adjacentes ao tumor pancreático. Mesmo com a cuidadosa manipulação do cirurgião 

no pâncreas, o animal apresentou pancreatite pós-operatória e diabetes mellitus. 

A administração intravenosa de solução glicosada a 2,5% a 5% antes, 

durante e após a cirurgia auxilia no tratamento da hipoglicemia, mantendo a 

concentração de glicose acima de 35mg/dL evitando convulsões e outras alterações 

neurológicas. Em caso de hipoglicemia grave no período transoperatório, pode ser 

administrada infusão contínua de glucagon na dose inicial de 5 a 10 mg/kg 

reduzindo gradativamente a dose entre um a dois dias para estimular a 

gliconeogênese hepática e aumentar a glicemia sérica.  

Alguns cuidados são importantes para prevenir a ocorrência de pancreatite, 

dentre eles podemos citar a manipulação cuidadosa do pâncreas na cirurgia, 

administração intravenosa de fluido com 2,5 a 5% de glicose em um volume de 50 a 

100 mL/kg a cada 24 horas por até 48 horas após o procedimento. Além de jejum 

hídrico e alimentar por até 48 horas após a cirurgia e terapia dietética com baixo teor 

proteico e lipídico (SCHOEMAN, 2017), assim como visto no presente relato em que 

o animal permaneceu em jejum por 36 horas no pós-operatório. A fluidoterapia com 

2,5% a 5% não foi utilizada nesse paciente, pois o mesmo estava mantendo a 

glicemia em níveis normais. Eventualmente há ocorrência de diabetes mellitus 

transitório em cães submetidos a pancreatectomia para retirada de insulinoma. 

Acredita-se que essa complicação pode ser causada por uma insuficiência de 

insulina pelas células beta normais restantes no pâncreas, previamente atrofiadas 



 

 

 

pela ação tumoral. Nos casos em que a hiperglicemia e glicosúria persistem por 

mais de 2 a 3 dias após a interrupção da fluidoterapia glicosada inicia-se o 

tratamento com insulina exógena, acompanhamento dos níveis glicêmicos e ajustes 

na dieta. Exames para avaliação da frutosamina sérica e urinálises periódicas 

também são importantes ferramentas para o acompanhamento do controle glicêmico 

do animal. O tratamento para diabetes pode se estender por dias ou meses e é 

possível de ser suspenso se as células β pancreáticas restabelecerem a secreção 

normal de insulina (SCHOEMAN, 2017; NELSON E COUTO, 2015). Os exames de 

urinálise e frutosamina não foram realizados no presente relato. A glicemia era 

controlada com medições em glicosímetro e eventuais análises laboratoriais para 

validação das aferições feita à beira do leito. 

A hipoglicemia ainda pode ser observada nos casos de metástases 

funcionais, recidivas do tumor ou nos cães que por fatores limitantes na saúde, 

localização da neoplasia ou opção dos tutores não puderam ser submetidos a 

ressecção cirúrgica. O tratamento da hipoglicemia crônica visa reduzir a ocorrência e 

a gravidade dos sinais clínicos, evitando crises hipoglicêmicas agudas. Cães com 

insulinoma apresentam elevados níveis circulantes de insulina, assim, o 

fornecimento de fontes frequentes de calorias tem o objetivo de reduzir os episódios 

hipoglicêmicos. A terapia dietética consiste em oferecer pequenas porções de 

alimentos ricos em proteínas, gorduras e carboidratos complexos, numa frequência 

de quatro a seis refeições diárias. Açúcares simples devem ser evitados na dieta do 

animal porque são rapidamente absorvidos pelo organismo e essa característica 

estimula as células beta neoplásicas a secretarem mais insulina (SCHOEMAN, 

2017). Em relação a alimentação, Nelson e Couto (2015) explicam que as dietas 

com alto teor de gordura, carboidratos complexos e fibras tem um trânsito mais lento 

no organismo, retardando o esvaziamento gástrico e a absorção intestinal de 

glicose. Assim, a concentração de glicose é menor na circulação portal o que acaba 

também reduzindo o estímulo para a secreção pancreática de insulina. Essa foi uma 

das recomendações para o animal do caso descrito no presente trabalho, a 

alimentação industrializada para cães diabéticos acrescida de proteína e fibras. A 

hiperinsulinemia predispõe o cão a obesidade, por esse motivo o aporte diário deve 

ser calculado, mas o tutor é orientado a alimentar o cão se perceber sinais de 

hipoglicemia. Para reduzir a demanda de glicose e as crises hipoglicêmicas, é 



 

 

 

indicado que sejam evitadas situações que possam causar excitação, estresse e 

também a restrição de exercício físico do animal. 

O manejo dietético como única forma de prevenir as quedas na glicemia é 

eficaz apenas por dias a semanas, por isso, é necessário a introdução de drogas 

hiperglicemiantes como os glicocorticoides (PÖPLL et al., 2011.) Essa medida 

terapêutica no caso relatado foi prescrita anteriormente a cirurgia, pois animal teve 

alta da internação, até que os resultados dos níveis de insulina e glicemia ficassem 

prontos, a fim de instituir a terapia corretiva. Assim como dito, o manejo dietético não 

era o suficiente, deste modo a prednisolona foi adjuvante como hiperglicemiante. 

Essa classe de fármaco antagoniza os efeitos da insulina, elevando a glicemia 

sanguínea e resultando num aumento de glicose disponível para os tecidos. Além 

disso, os glicocorticoides promovem o aumento da glicemia por meio do estímulo da 

glicogenólise e gliconeogênese hepática. Prednisona ou prednisolona são os 

glicocorticoides mais indicados numa dose inicial 0,5 mg/kg/dia administrada duas 

vezes ao dia. A dose é ajustada por meio do monitoramento da glicemia do cão, não 

devendo exceder o limite de 4 a 6 mg/kg/dia. Tratamentos contínuos e com altas 

doses podem desencadear o hiperadrenocorticismo iatrogênico. Nesse quadro, os 

cães podem passar a apresentar os sinais clínicos de polidipsia, poliúria, polifagia, 

abaulamento abdominal, rarefação pilosa bilateral, piodermatites, dentre outros 

sinais, nesses casos, a dose de prednisona é reduzida e cabe ao médico veterinário 

avaliar a associação de outras terapias farmacológicas (NELSON E COUTO, 2015). 

Para tratar os sinais clínicos causados pela hiperinsulinemia desencadeada 

pelo tumor de células beta pancreáticas há outras opções de fármacos como a 

administração de diazóxido, um diurético do grupo das benzotiadiazidas. A ação 

deste medicamento consiste em aumentar a glicemia sérica por meio do bloqueio da 

liberação de insulina e da utilização tecidual de glicose, além de estimular a 

gliconeogênese e glicogenólise hepáticas. A dose inicial recomendada é de 10 

mg/kg, duas vezes ao dia, que pode ser aumentada conforme a necessidade, mas 

sem exceder o limite de 60 mg/kg/dia. Os efeitos colaterais mais observados são 

anorexia, diarreia, vomito, supressão da medula óssea, arritmias cardíacas. Os 

distúrbios gastrointestinais podem ser evitados através da dose ou administração da 

droga junto com o alimento. O diazóxido é pouco utilizado no tratamento da doença 

pelo alto custo e dificuldade de obtenção (GOMES et al., 2007; NELSON E COUTO, 

2015; PÖPLL et al., 2011; SCHOEMAN, 2017). 



 

 

 

A octreotida é um análogo da somatostatina e é mais uma droga que pode 

ser usada no tratamento para o insulinoma. O medicamento bloqueia a síntese e 

secreção de insulina pelas células normais e neoplásicas, entretanto, para que tenha 

efeito, é necessária a presença de receptores para somatostatina na membrana das 

células tumorais. A octreotida causa a redução da hipoglicemia em 

aproximadamente 40 a 50% dos cães tratados, mas alguns se tornaram refratários a 

terapia com o medicamento. A dose recomendada para o tratamento de hipoglicemia 

crônica e de 10 a 40 µg/cão, duas a três vezes ao dia por via subcutânea. Não há 

relato de efeitos adversos nessa dose (ROBBEN et al., 2006; NELSON E COUTO, 

2015). 

Cães refratários as terapias anteriores ou que apresentaram recidivas pós-

cirúrgicas, a estreptozocina é mais uma opção de tratamento. Essa droga pertence a 

um grupo de medicamentos classificados como alquilantes que causa efeitos 

citotóxicos especialmente nas células endócrinas das ilhotas pancreáticas. Com 

isso, há diminuição da secreção de insulina pelo tumor e consequentemente a 

melhora dos sinais clínicos (PÖPPL et al., 2011, BUISHAND et al., 2012). Segundo 

Nelson e Couto (2015) o protocolo terapêutico do fármaco inicia com a indução de 

diurese por meio de solução salina a 0,9% por um período de sete horas, passadas 

três horas do início da infusão salina é administrada a estreptozocina numa dose de 

500 mg/m² por um período de duas horas. Para evitar vômitos é indicado o uso de 

antieméticos concomitantes. O tratamento deve ser repetido a cada três ou quatro 

semanas. Os efeitos adversos relatados na literatura são vômitos, pancreatite, 

diabetes mellitus, hepatotoxicidade e insuficiência renal pela ação nefrotóxica do 

fármaco. Pöppl et al. (2011) salienta que os riscos de injuria renal podem ser 

reduzidos por meio de um protocolo agressivo de diurese salina associado a 

pequenas doses de estreptozocina, promovendo assim, uma passagem mais rápida 

da droga pelo néfron. Destaca também a importância do monitoramento do paciente, 

por meio das enzimas hepáticas, função renal e hemograma pré e pós cada sessão 

terapêutica com o fármaco. A terapia com estreptozotocina apresenta resultados 

variáveis no que diz respeito a redução dos sinais clínicos e a promoção do aumento 

da expectativa de vida dos animais. Entretanto, é uma das últimas opções de 

tratamento para os cães com insulinoma. 

O prognóstico é de desfavorável a reservado, pois se trata de uma neoplasia 

com alto grau de recidivas e metástases. O tempo de sobrevida depende de muitas 



 

 

 

variáveis como a extensão da neoplasia e o nível de comprometimento pancreático, 

efeitos sistêmicos causados pela hipoglicemia, doenças pré-existentes, lesões 

metastáticas em órgãos adjacentes, disponibilidade de recursos terapêuticos, 

complicações decorrentes do tratamento cirúrgico e/ou farmacológico (MORRIS E 

DOBSON, 2007; SCHOEMAN, 2017). Dados apontados por Nelson; Couto (2015) 

indicam que aproximadamente 10 a 15% dos cães submetidos a cirurgia para 

ressecção do tumor morrem ou são eutanasiados no momento do procedimento 

cirúrgico ou em até um mês depois por complicações pós-operatórias ou 

metástases, 20 a 25% vivem em torno de seis meses, os 60 a 70% restantes podem 

viver seis meses, muitos mais de um ano antes de serem eutanasiados pela recidiva 

dos sinais clínicos, falta de sucesso com a continuidade do tratamento e metástases.  

Com base na evolução clínica do paciente em questão, o cão se mantém 

estável e sem sinais clínicos causados por hipoglicemia em quase um mês do 

procedimento cirúrgico. Pelo pouco tempo decorrente entre a evolução do caso 

clínico e do presente trabalho não se pode dizer sobre sobrevida do paciente, mas é 

importante ressaltar que o fato de ter recebido o suporte clínico e cirúrgico indicado 

pelo médico veterinário responsável, justamente com o comprometimento dos 

tutores no monitoramento e realização do tratamento recebido em casa foram 

decisivos para o sucesso visto até agora, isso implica a maior expectativa e 

qualidade de vida do cão. Apesar do animal apresentar um prognóstico reservado, 

visto que havia metástase em linfonodos adjacentes ao pâncreas, o mesmo foi 

sendo acompanhado e foi indicado para início de quimioterapia (SCHOEMAN, 2017, 

MORRIS EDOBSON, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio curricular obrigatório é uma experiência imprescindível, que 

permite o estagiário a vivência com as situações reais da profissão, preparando-o 

para o futuro como Médico Veterinário. O estágio foi de extrema importância para a 

minha formação acadêmica, principalmente pelo convívio com outros profissionais, 

pacientes e seus tutores. 

Diante do exposto é de grande importância que achados científicos tais 

como o insulinoma seja relatado, no sentido de contribuir para a formação de bancos 

de dados técnicos e científicos.  Com isso, a oportunidade de entender uma doença 

pouco conhecida, em que os sinais clínicos são muito inespecíficos, além de 

minimizar diagnósticos errôneos relacionados à afecção. O caso aqui relatado foi de 

grande valia para ampliar meus conhecimentos não somente sobre a doença em si, 

mas todos os desdobramentos relacionados ao caso. 
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ANEXO A – Hemograma e perfil bioquímico dia 01 de setembro de 2021 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO B – Ultrassonografia exploratória dia 02 de setembro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO C – Teste de estimulação com ACTH dia 09 de setembro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO D – Dosagem de insulina dia 09 de setembro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO E – Radiografia torácica dia 14 de setembro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO F – Hemograma e perfil bioquímico pré-operatório dia 13 de outubro de 
2021 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

ANEXO G – Tomografia computadorizada dia 22 de setembro de 2021 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO H – Histopatológico de nódulo pancreático dia 21 de outubro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I – Histopatológico de linfonodos peripancreático reativos e biópsia 
hepática dia 21 de outubro de 2021 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO J – Ultrassonografia controle pós-operatório dia 16 de outubro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO K – Hemograma controle dia 18 de outubro de 2021 
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