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Resumo 

Os insulinomas são tumores secretores de insulina, de forma autônoma e independente dos níveis glicêmicos 

séricos. Sua incidência é baixa tanto em caninos quanto em felinos, estando presentes principalmente em raças 

de médio e grande porte. Seus sintomas são decorrentes do quadro de hipoglicemia constante causado pelo 

tumor, e essa mesma situação, quando associada a valores inadequados de insulina sérica, colabora com o di-

agnóstico. O tratamento, por sua vez, possui esferas tanto cirúrgicas, de escolha, na maioria dos casos, quanto 

quimioterápicas e até de suporte. O seguinte estudo objetivou apresentar o diagnóstico e o tratamento clínico 

de insulinoma em um canino. Relatando o caso de um cão que buscou auxílio médico com queixas de convulsão 

recente associada a sinais sistêmicos de hipoglicemia há mais tempo, sendo tratado de maneira medicamentosa 

e com sucesso. Tal caso possuiu desfecho positivo, o que não é tão comum em situações de suporte, visto que 

esses pacientes são levados a essa terapia por possuírem pouca expectativa de vida. Sendo possível observar 

uma situação de diagnóstico desfavorável, mas com desfecho pouco provável segundo a literatura. 
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Abstract 

Insulinomas are tumors that secrete insulin, independently of serum glycemic levels. Their incidence is low 

both in canines and in felines, being present mainly in medium and large breeds. Its symptoms are due to the 

constant hypoglycemia caused by the tumor, and this same situation, when associated with inadequate serum 

insulin values, collaborates with the diagnosis. The treatment, in turn, has both surgical and chemotherapy 

spheres of choice, in most cases, and even support. The following study aimed to present the diagnosis and cli-

nical treatment of insulinoma in a canine. Reporting the case of a dog that sought medical help with complaints 

of recent convulsion associated with systemic signs of hypoglycemia for a longer time, being treated successful-

ly and medically. This case had a positive outcome, which is not so common in support situations, since these 

patients are taken to this therapy because they have little life expectancy. It is possible to observe an unfavora-

ble diagnostic situation, but with an unlikely outcome according to the literature. 
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Introdução 

Os insulinomas são tumores secretores de 

insulina, de forma autônoma e independente dos 

níveis glicêmicos séricos, normalmente originá-

rios de células β das ilhotas pancreáticas, e que 

levam a hipoglicemia persistente. Normalmente 

os insulinomas são tumores malignos com alta 

taxa de metástase, especialmente no fígado, nos 

linfonodos e no omento (1). 

A literatura indica número bastante limi-

tado de casos em caninos, havendo maior fre-

quência em raças de médio e grande porte como 
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Pastores Alemães, Setter Irlandeses, Boxers, Gol-

den Retrievers, Labradores, Pointers, West 

Highland White Terriers, Weimaraner. Tendendo 

a se desenvolverem por volta dos 8 a 10 anos de 

idade e sem preferência por gênero (2). Há uma 

raridade maior nos felinos, onde notou-se uma 

incidência maior em maiores de 12 anos e da raça 

Siamesa (1,3,4). 

    Além das raças já citadas, não são co-

nhecidos outros fatores de risco que levam ao 

desenvolvimento dos insulinomas, mas sabe-se 

que há uma produção do hormônio GH pelas cé-

lulas neoplásicas, o que pode colaborar para a 

proliferação do câncer (1,2). Tal tumor não res-

ponde aos mecanismos de retroalimentação ne-

gativa impostos pela baixa glicemia no organis-

mo, dessa forma perdura-se uma secreção exage-

rada de insulina, mesmo em situações de hipogli-

cemia. No entanto, a capacidade de responder 

aos estímulos secretórios fisiológicos é mantida, o 

que acaba por ocasionar sintomas, principalmen-

te após exercícios ou alimentação. Apesar de em 

geral, ser uma neoplasia maligna, os insulinomas 

tem crescimento lento e insidioso, o que atrasa o 

aparecimento dos sintomas (1,5). 

    No que diz respeito ao quadro clínico 

esperado de tal patologia, sabe-se que variam 

com os níveis de hipoglicemia de cada paciente, 

podendo então estar presentes: confusão mental, 

tremores, ataxia, letargia, ganho de peso, fascicu-

lação muscular, fraqueza, colapso, convulsões e 

hipotermia. Tais sintomas refletem a falta da gli-

cemia pelos diversos sistemas do organismo, em 

especial o sistema nervoso central, que possui 

uma necessidade níveis elevados de glicose no 

sangue (6,7). 

    A realização do diagnóstico de insuli-

noma vai basear-se tanto na história clínica do 

animal, sendo essa compatível com sintomas de 

hipoglicemia, antes citados, buscando sempre a 

relação de piora dos sinais após exercícios ou 

alimentação, momentos em que a secreção de 

insulina é estimulada; quanto na realização de 

exames laboratoriais e de imagem (invasivos ou 

não), para busca da relação entre glice-

mia/insulina e de massas pancreáticas ou metas-

táticas, compatíveis com insulinomas. No caso da 

análise da relação glicemia/insulina, para que seja 

confirmada a suspeita é necessária a coleta de 

ambos após jejum de 4 a 12 horas, onde não se 

deve observar valores insulínicos de maiores que 

20 UI/ml em associação com glicemia menor que 

60 mg/dL. Por fim, para a determinação diagnós-

tica devem-se excluir diagnósticos diferenciais 

como o hipoadrenocorticismo e a sepse (1,6). 

    Quanto ao tratamento, existem as op-

ções cirúrgicas e medicamentosas, sendo a cirur-

gia, em geral, a terapêutica de eleição em casos 

menos graves, gerando uma sobrevida maior do 

que a proporcionada pelo tratamento com medi-

camentos, que, por sua vez fica reservada aos 

casos de menor expectativa de vida após o diag-

nóstico, visando, principalmente a melhoria da 

qualidade de vida. A opção pela cirurgia envolve 

o procedimento de pancreatectomia parcial asso-

ciada a retirada de nódulos linfáticos primários e 

medicações de suporte. A outra opção terapêuti-

ca utiliza medidas que vão desde o controle die-

tético e limitação de exercícios físicos à utilização 

de glicocorticóides, como a prednisona. Por fim, 

existe a opção de quimioterapia com a utilização 

de estreptozocina em 5 sessões e com intervalos 

de 3 semanas (1,2,6). 

Esse trabalho, então, objetivou apresentar 

o diagnóstico e o tratamento clínico de insulino-

ma em um canino. 

 

Relato de Caso 
 

Foi atendido um cão macho, da raça Bo-

xer, de sete anos, que apresentou um episódio de 

convulsão recém ocorrido, associado a fraqueza 

de membros posteriores há dois meses, progre-

dindo para membros anteriores recentemente e 

fadiga. Durante exame físico o animal apresentou 

temperatura retal de 40,2ºC e hipoglicemia pós-

prandial dosando 24mg/dL em glicosímetro. O 
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animal não apresentou alterações em hemogra-

ma e bioquímicos (ALT, FA, Creatinina e Ureia). O 

diagnóstico sugestivo foi atestado por ultrasso-

nografia abdominal, onde foram encontradas 

áreas hipoecogênicas e a presença de massas 

nodulares irregulares em baço, fígado e pâncreas, 

além de linfonodos junto ao tronco celíaco au-

mentados e com ecogenicidade reduzida, sendo 

estes achados fortemente indicativos de insuli-

noma. 

Durante internação o canino fez uso de 

glicocorticoides, intravenoso (dexametasona) e 

via oral (prednisolona), com intuito de estimular a 

resistência insulínica; bolus lento de glicose intra-

venoso diluído em solução fisiológica a cada seis 

horas e ração hipercalórica ad libitum. Os valores 

de glicemia variaram entre 24 a 160 mg/dL, se 

mantendo, na maioria das medições, abaixo de 

60mg/dL. A temperatura retal manteve-se dentro 

dos valores de referência e não houveram episó-

dios de convulsão.  

O paciente teve alta e permaneceu utili-

zando corticosteróides (prednisolona), associan-

do ao tratamento um protetor gástrico (omepra-

zol), um antineoplásico (fosfato de toceranib) e 

alimentação hipercalórica. O animal apresentou 

significativa melhora, sem novos eventos de con-

vulsões e manteve-se com a glicemia dentro dos 

valores mínimos de referência, verificada através 

do controle diário. 

 

Discussão 

O prognóstico a longo prazo para cães e 

gatos com insulinoma é reservado. O tamanho do 

tumor, a presença de metástase e a boa vontade 

do proprietário em tratar intensivamente pare-

cem influenciar o tempo de sobrevida.  O tempo 

de sobrevida relatado é maior em cães incialmen-

te submetidos ao tratamento cirúrgico (tempo de 

sobrevida médio [TSM] de 381 dias) em compara-

ção com aqueles submetidos exclusivamente ao 

tratamento medicamentoso (TSM de 74 dias) (8). 

Relata-se que os gatos apresentam TSM, 

de aproximadamente, 6,5 meses, com variação 

de 0 a 18 meses (9). Além de refeições hipercalóri-

cas frequentes e uso de glicocorticoides, pacien-

tes com hipoglicemia persistente podem fazer 

uso de outros medicamentos tais como o diazóxi-

do, um fármaco anti-hipertensivo. O diazóxido 

inibe a secreção de insulina pelas células beta, 

exacerba a glicogenólise e a gliconeogênese he-

pática e inibe a absorção de glicose pelos tecidos 

periféricos (10).  

O uso de quimioterápicos ainda não foi 

muito bem elucidado, sendo relatado o uso de 

estreptozotocina e tendo como efeito adverso 

nefrotoxicidade. Em relatos iniciais em dois cães, 

comenta-se que a injeção de bolus de estreptozo-

tocina provocou insuficiência renal aguda fatal(11). 

No entanto, um estudo mais recente mostrou 

que podem ser administradas várias doses de 

estreptozotocina seguramente em cães com insu-

linoma quando se utiliza protocolo de diurese 

salina agressiva antes e após a infusão do quimio-

terápico (11). 
 

Conclusão 

Portanto, decorrente dos fatos observa-

dos, pode-se concluir que, diversos fatores preci-

sam ser observados diante da escolha de um tra-

tamento cirúrgico ou exclusivamente medica-

mentoso para o paciente com insulinoma, e nota-

se que, em alguns casos como no relatado acima, 

a realização de um tratamento clínico de êxito é 

possível, objetivando qualidade de vida, evitando 

ou postergando o tratamento cirúrgico, o qual 

nestes casos é invasivo e tem um prognóstico 

reservado. 
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