
Què és la diabetis mellitus? 

La diabetis mellitus és malaltia endocrina que 
pot afectar als nostres gossos. La manca de 
fabricació d’insulina per part del pàncrees fa 
que el pacient tingui un excés de glucosa en 
sang. 

Els animals diabètics beuen i orinen més del 
compte. També poden tenir molta gana o quan 
el quadre és més avançat manca de gana. 

 

El meu gos és diabètic; què he de 
saber? 

La diabetis en gossos és una malaltia crònica. 
Per això tota la vida necessitarà que se li punxi 
insulina cada 12 hores abans de menjar. És 
important que el pacient no mengi entre aquest 
dos àpats... S’ acabarà el picotejar! Igual que 
en persones la dieta és fonamental pel correcte 
control de la malaltia. Actualment, hi ha al 
mercat pinsos especials, que sota prescripció 
veterinària, estan indicats  per animals 
diabètics. Per aquells animals acostumats a 
dietes casolanes també podem dissenyar una 
combinació d’aliments correcte. 

Serà important que el nostre pacient camini 
assíduament. L’exercici moderat beneficia molt 
la salut de les nostres mascotes diabètiques. 

        

Controls veterinaris 

Per obtenir la dosi d’insulina correcte s’han de 
fer determinacions seriades de la glucosa en 
sang. Per això és necessari que la mascota 
ingressi 24 hores per realitzar extraccions 
sanguínies cada 2 hores. Al començament  del 
tractament pot ser necessari fer aquestes 
determinacions cada mes, però un cop la dosi 
d’insulina ja estigui controlada i el pacient es 
trobi bé, les determinacions poden ser cada 6 
mesos. 

Conservació i utilització de la insulina 

La insulina s’ha de mantenir a la nevera. Quan 
l’haguem d’utilitzar, l’haurem  de remoure 
lleugerament, evitant ser bruscos. Hem d’usar 
una agulla nova cada cop.  

El veterinari els indicarà quin tipus d’insulina 
necessita la seva mascota i com s’ha de 
punxar. 

Signes que ens han de preocupar. 

Els animals diabètics poden patir 
hipoglucèmies (nivells de sucre baixos en 

sang) o hiperglucèmies ( nivells alts de sucre 
en sang). Quan la glucosa en sang està baixa 
l’animal es mostrarà molt cansat, no es podrà 
aixecar i inclús pot arribar a tremolar i/o patir 
convulsions. Serà necessària l’administració 
d’una mica de sucre o mel a la boca del nostre 
animal i acudir immediatament a l’hospital. En 
aquells casos en que la glucosa en sang estigui 
elevada el que veurem és que progressivament 
l’animal beu més i orina més. En aquest cas 
hem  de venir a l’hospital per regular la dosi 
d’insulina, però no de manera urgent. 

                  

Complicacions 

Els gossos diabètics desenvolupen de forma 
habitual cataractes. Aquestes es poden operar 
perquè recuperi la visió. A  vegades es pot 
afectar el fetge i s’ha d’administrar medicació 
per millorar-lo. Els animals diabètics poden 
tenir dificultats en la cicatrització i predisposició 
a les infeccions. 

IMPORTANT 

Hem d’evitar medicar al pacient diabètic amb 
corticoides tant de forma sistèmica (pastilles) 
com tòpica (cremes o col·liris).Sempre pregunti 
al seu veterinari abans de donar medicacions a 
la seva mascota. 
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Urgències les 24 hores 365 dies l’any 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  
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Especialitats 

Cardiorespiratori/Cateterismes 

Cirurgia intervencionista 

Oftalmologia 

Neurologia/Neurocirurgia 

Dermatologia 

Diagnòstic per  imatge 

Medicina Interna 

Cures intensives 

Cirurgia 

Animals exòtics 

Anestèsia 

Etologia 

Urgències 

Oncologia 

Fisioteràpia/ Rehabilitació 

Ortopèdia/Traumatologia 
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