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Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus -- EpidemiologiaEpidemiologia

���� Brasil – estimativa 12 milhões de diabéticos; 4,5

milhões desconhecem o diagnóstico

���� Menor tolerância à glicose - prevalência é de 7,8%

���� Prevalência é semelhante entre homens e mulheres;���� Prevalência é semelhante entre homens e mulheres;

Aumenta consideravelmente com o progredir da idade

���� Frequência:

- 90% dos casos são do tipo 2

- 5 a 10% do tipo 1

- 2% do tipo secundário ou associado à outras síndromes

- 2 a 3% das gestações apresentam Diabetes Gestacional



Redução Progressiva na Secreção de Insulina no Redução Progressiva na Secreção de Insulina no 
Curso da Diabetes Curso da Diabetes MellitusMellitus do tipo 2do tipo 2



Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus -- ClassificaçãoClassificação

Classe pré-clínica 
1. Intolerância a glicose 

2. Disglicemia
Corresponde à alteração glicêmica em outros tempos da 
curva (exceto tempos 0 e 120 minutos).

1. Diabetes Melitus tipo 1 
� Doença AUTO-IMUNE órgão-específica  
Maioria � início na infância ou na adolescência, 
Apresentação � sintomas graves de cetoacidose. 

Classes Clínicas 

Apresentação � sintomas graves de cetoacidose. 
� Pode ocorrer em adultos!

2. Diabetes Mellitus tipo 2 
� Doença METABÓLICA �resistência insulinica
- Evolução insidiosa � frequentemente com complicações 
instaladas já no diagnóstico.

3. Diabetes Mellitus secundário
� Quadro clínico não-1/não-2
� Uso exógeno de GLICOCORTICÓIDES, pós-pancreatite, 

genético, outros.

4. Diabetes Gestacional



RastreamentoRastreamento -- Diabetes Mellitus tipo Diabetes Mellitus tipo 2:2:

População Critério para rastreamento Exames e Periodicidade 

Indivíduos 

Adultos 

Assintomáticos 

IMC ≥ 25 com 1 ou mais fatores de risco para 

Doença Cardiovascular ou histórico de 

doença*. 

Glicemia de Jejum e se valores  

normais repetir anualmente. 

Se alterada, seguir protocolo. 

> 45 anos Glicemia de Jejum e se valores 

normais repetir a cada três 

anos. 

Sugestão - Anualmente

anos. 

Crianças   ≥ 10 

anos, ou início da 

puberdade se 

ocorrer antes dos 

10 anos. 

IMC > percentil 85% associado a 1 ou 2 dos 

seguintes fatores de risco: 

� História Familiar de Diabetes Mellitus tipo 2 

em parentes de primeiro e segundo grau; 

� Sinais de resistência insulínica (acantose 

nigricans, ovários policísticos, HDL baixo 

e/ou triglicérides alto, Pequena para a 

Idade Gestacional - PIG); 

� História materna de Diabetes Mellitus ou 

Diabetes Gestacional. 

Glicemia de jejum e se valores 

normais repetir a cada três 

anos. 

Se alterada, seguir protocolo. 

 

 

Sugestão - Anualmente



Fatores de RiscoFatores de Risco -- Diabetes Mellitus tipo 2Diabetes Mellitus tipo 2

Não modificáveis Modificáveis 

• Idade - acima de 45 anos 

• História familiar de Diabetes Mellitus tipo 2 

• Síndrome do Ovário Policístico 

• História de parto com macrossomia fetal 

• História de doença cardiovascular, 

cerebrovascular ou vascular periférica. 

• Excesso de Peso (IMC ≥ 25kg/ m2) 

• Obesidade abdominal 

• Hipertensão arterial (≥ 130 x 80 

mmHg) 

• Sedentarismo 

• Colesterol HDL < 35 

• ≥
cerebrovascular ou vascular periférica. 

 

• Triglicérides ≥ 150 

• Tolerância a glicose diminuída 

• Glicemia de jejum alterada 

• Uso de medicamentos diabetogênicos 

 



Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus -- Critérios de diagnósticoCritérios de diagnóstico

O diagnóstico de Diabetes Mellitus será considerado quando 
houver pelo menos uma das seguintes situações:

Glicemia (plasmática ou capilar) casual¹ de 200mg/dl e Sintomas de Diabetes Mellitus² 

Glicemia de jejum³ ≥ 126mg/dl, confirmada em um segundo exame associado ao exame de 
hemoglobina glicada (HbA1C) > 6,5% 

Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTOG) que apresente glicemia ≥ 200 mg/dl aos 120 
minutos. 

 

¹ Casual é definido como qualquer momento do dia, sem levar em consideração o 
período de tempo desde a ultima refeição.
² Sintomas de Diabetes: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso 
inexplicável.
³ Jejum é definido como ausência de aporte calórico de pelo menos 8 horas.



Glicemia de jejum alterada (glicemia de jejum ≥ 100 e < 126mg/dl) 

Intolerância à glicose pós sobrecarga: no TTOG com glicemia ≥ 140 e < 200 mg/dl aos 120 
minutos. 

Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus -- Critérios de diagnósticoCritérios de diagnóstico

O diagnóstico de Intolerância à glicose de jejum será

considerado quando houver uma das seguintes situações:

minutos. 

 



Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus -- Exames LaboratoriaisExames Laboratoriais
Exame Periodicidade / conduta 

Hemoglobina Glicada (HbA1C) < 7% 

 

Trimestral até ajuste terapêutico e após isso a cada 

seis meses. 

Hemoglobina Glicada (HbA1C) > ou 

= 7% 

 

Glicemia capilar (ou venosa na indisponibilidade da 

capilar): jejum e duas horas após as refeições (pós 

café, pós almoço ou pós jantar) mensalmente 

Perfil Lipídico (CT, HDL, LDL e 

triglicérides) 

Trimestral até ajuste terapêutico e após isso a cada 

seis meses 

Creatinina Sérica Anualmente (calcular Taxa de filtração glomerular)* 

Microalbuminúria (amostra isolada 

de urina) 

Anualmente se normal;  

Quando alterada, solicitar clearance de creatinina 

Exame de urina (bioquímica e 

sedimento) 

Anualmente para investigar hematúria; 

Na presença de hematúria, solicitar dismorfismo 

eritrocitário. 

TSH e anticorpos antitireoideanos 

em portadores de Diabetes Mellitus 

tipo 1 

No diagnóstico e a cada 2 anos 

 



Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus -- Metas Metas Laboratoriais Laboratoriais 

para o tratamento para o tratamento adequadoadequado
Parâmetro Níveis Desejáveis Níveis Toleráveis 

Hemoglobina Glicada < 6,5% para pacientes cardiopatas 

< 6% para não cardiopatas 

 

Glicemia de jejum <110 mg/dL Até 120 mg/dL*  

Glicemia pós-prandial <140 mg/dL Até 160 mg/dL*  

*Parâmetros estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

Glicemia pós-prandial <140 mg/dL Até 160 mg/dL*  

 

Outros Parâmetros Meta 

Pressão Arterial < 130/80 mmHg 

Triglicérides < 150 mg/dl 

LDL < 100 mg/dl 

HDL > 40 mg/dl em homens e > 50 mg/dl em mulheres 

 



 

� Desenvolvimento de autonomia pelo paciente e/ou cuidador(es). 

� Mudanças no estilo de vida, incluindo: 

� Aumento de atividade física na rotina 

� Reorganização dos hábitos alimentares 

Os objetivos do cuidado integral à pessoa que apresenta Diabetes 

Mellitus podem ser sistematizados da seguinte forma: 

� Interrupção ou redução do tabagismo 

� Eliminação de sinais e sintomas. 

� Prevenção de complicações agudas. 

� Melhora da qualidade de vida em todos os seus aspectos: físico, 

psíquico, familiar, social e profissional. 

� Prevenção ou minimização de complicações crônicas.  

 



Diabetes Mellitus tipo 2Diabetes Mellitus tipo 2
Tratamento MedicamentosoTratamento Medicamentoso

Opções Farmacológicas para o Tratamento Oral do Diabetes
Mellitus tipo 2 disponível na Rede de Saúde de Campinas

Fármaco Perfil e mecanismo de ação 

Metformina Reduz a produção hepática de glicose com menor ação 

sensibilizadora da ação insulínica. Rara incidência de hipoglicemia.  

Sulfoniluréias Estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta do Sulfoniluréias 

- Glibenclamida 

- Gliclazida 

Estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta do 

pâncreas, com duração de ação de média a prolongada (8-24 horas).  

 
Posologia dos antidiabéticos orais padronizados pela SMS Campinas

Fármaco Posologia 

Metformina 500mg a 2500mg, fracionada em até 3 vezes, nas refeições 

Glibenclamida 2,5 mg a 20mg, fracionada em até 3 vezes ao dia, nas refeições 

Gliclazida MR 30mg a 120mg, em dose única 

 



Perfil Fármaco Terapêutico dos principais Perfil Fármaco Terapêutico dos principais 
antidiabéticos orais tradicionaisantidiabéticos orais tradicionais

Medicamento 
Redução 

da gj 
(mg/dl)* 

Redução 
da A1C 

(%)* 

Peso 
corporal 

Contra-
indicações 

Efeitos 
colaterais 

Outros efeitos 
benéficos 

Sulfoniluréias
60-70 

 
1,5 - 2,0 ↑ 

Gravidez, 
insuficiência 

renal ou 
hepática 

Hipoglicemias; 
aumento da 

pressão arte-
rial e efeito 
dissulfiran 

símile. 

 

Metiglinidas 20-30 0,7 - 1,0 ↑ Gravidez Hipoglicemias 

Redução do 
espessamento 
médio intimal Metiglinidas 20-30 0,7 - 1,0 ↑ Gravidez Hipoglicemias médio intimal 

carotídeo 
(Repaglinida). 

Biguanidas 60-70 1,5 - 2,0 ↓ 

Gravidez, 
insuf. renal/ 

hepática 
/cardíaca/ 

pulmonar e 
acidose grave 

Intolerância 
gastrintestinal 

Diminuição de 
eventos cardio-

vasculares; 
prevenção de DM2; 

melhora do perfil 
lipídico. 

Inibidores da 
α-glicosidase

20-30 0,7 - 1,0 0 Gravidez 
Intolerância 

gastrintestinal 
 

Diminuição de 
eventos cardio-

vasculares; 
prevenção de DM2; 

melhora do perfil 
lipídico; redução do 

espessamento 
médio intimal 

carotídeo. 

 



Perfil Fármaco Terapêutico dos principais Perfil Fármaco Terapêutico dos principais 
antidiabéticos orais tradicionaisantidiabéticos orais tradicionais

Medicamento 
Redução 

da gj 
(mg/dl)* 

Redução 
da A1C 

(%)* 

Peso 
corporal 

Contra-
indicações 

Efeitos 
colaterais 

Outros efeitos 
benéficos 

Glitazonas 35-65 0,5 - 1,4 ↑ 

Insuficiência 
Cardíaca 

classe III e IV. 
Insuficiência 
Hepática e 
Gravidez 

Retenção 
Hídrica 
Anemia, 

Insuficiência 
Cardíaca e 
Fraturas. 

Prevenção do DM2, 
Redução do 

espessamento 
médio intimal 

carotídeo. Melhora 
do perfil lipídico. 

Inibidor da 
0 

Hipersensibili-
dade aos 

Faringite, 
Infecção 

Aumento da massa 
das células beta 

em modelos 

* Reduções médias da glicemia de jejum e da Hemoglobina Glicada para
Monoterapia. No caso de terapia combinada pode ocorrer efeito sinérgico
com potencialização dos níveis glicêmicos. (Nahan DM, Buse JB, et al,
Diabetes Care 2008, 31, 1-11).

Inibidor da 
DPP-4  

20 0,6 - 0,8 0 
dade aos 

componentes 
do 

medicamento 

Infecção 
Urinária, 

Náuseas e 
Cefaléia. 

em modelos 
animais. Segurança 

e tolerabilidade. 

Análogos de 
GLP-1 

30 0,6 - 1,0 ↓ 

Hipersensibili-
dade aos 

componentes 
do medica-

mento 

Hipoglicemia, 
principalmente 

quando 
associado a 

secretagogos. 
Nauseas, 
vômitos e 
diarréia. 

Aumento da massa 
das células beta 

em modelos 
animais. 

Redução de peso. 

 



Algoritmo do Tratamento Medicamento Algoritmo do Tratamento Medicamento 
ao ao DiagnósticoDiagnóstico



Acompanhamento Acompanhamento e manejo e manejo medicamentosomedicamentoso

* Esta reavaliação poderá ser realizada de diferentes formas: atendimento individual 
Consulta Médica e Consulta de Enfermagem e atendimento em grupo.



InsulinizaçãoInsulinização



Redução Redução Progressiva na Secreção de Insulina no Progressiva na Secreção de Insulina no 
Curso da Diabetes Mellitus do tipo Curso da Diabetes Mellitus do tipo 2 e o Tratamento2 e o Tratamento



 

� Emagrecimento rápido e inexplicado 

� Hiperglicemia grave + cetonemia/cetonúria 

� Doença renal ou hepática 

� Infecção (em especial Tuberculose) 

Condições clínicas que exigem insulinoterapia imediata: 

� Infecção (em especial Tuberculose) 

� Cirurgia 

� Pós-IAM ou AVC 

� Gravidez (seguir as recomendações do Protocolo 

atualizado de Saúde da Mulher da SMS Campinas) 



Diabetes Mellitus Tipo 1Diabetes Mellitus Tipo 1
na Criança e Adolescentena Criança e Adolescente

���� Quadro Clínico
- Vômito, dor abdominal;
- Desidratação, cansaço;
- Hálito cetônico;
- Respiração acidótica / TAQUIPNÉIA;
- Diminuição do nível de consciência;- Diminuição do nível de consciência;
- Emagrecimento x polifagia
- Poliúria, polidipsia.

���� ATENÇÃO NO LACTENTE 
JOVEM!!!

���� CETOACIDOSE!!!



Diabetes Mellitus Tipo 2Diabetes Mellitus Tipo 2
na Criança e Adolescentena Criança e Adolescente

���� Quadro Clínico

- Jovens em fase intermediária de 
puberdade

- IMC > P85 (na maioria)
- Acantosis Nigricans

���� ATENÇÃO!!
- Puberdade precoce
- HAS
- Dislipidemia
- SOP (Síndrome dos ovários

policísticos)
- PIG (pequeno p/ idade gestacional)



Diabetes Diabetes MellitusMellitus
na Criança e Adolescentena Criança e Adolescente

Quadro Laboratorial DM1 DM2

Glicemia > 200  (qualquer horário)
> 126 jejum
> 200 pós-prandial

Gasometria pH < 3 e/ou Bic < 15 mEq/L Geralmente normal

Cetonemia
> 3 nmol/l

Geralmente ausente

Uri na 1
Glicosúria presente; 
cetonúria normal ou
presente.

Normal ou glicosúria +



Características farmacológicas das insulinas Características farmacológicas das insulinas 
padronizadas pela SMS de padronizadas pela SMS de CampinasCampinas

Outras insulinas e análogos

Insulinas Tipo de insulina Início Pico de ação Duração da ação 

Rápida Regular 30-60 minutos 2-3 horas 3-6 horas 

Intermediária NPH 2-4 horas 4-10 horas 10-16 horas 

 

Outras insulinas e análogos

Insulinas Tipo de insulina Início Pico de ação Duração da ação 

Ultra-rápida 
Lispro, Aspart, 

Glulisina 
< 15 minutos 0,5-1,5 horas 2-4 horas 

Longa 
duração 

Glargina 

1-2 horas 

Não tem Até 24 horas 

Detemir 
Depende da 

dose 
Até 20 horas 

 



Diabetes Mellitus Tipo 1Diabetes Mellitus Tipo 1
Tratamento na Criança e AdolescenteTratamento na Criança e Adolescente

Idade Dose Metas 

0 a 2 anos 

NPH 0,3UI/kg/dia 

1x/dia manhã ou 2x/dia (⅔ manhã e ⅓ tarde), conforme 

dosagem.  

Regular/UR 
Antes almoço e jantar conforme glicemia capilar (1UI a 

2UI). Avaliar correções se glicemias > 250 mg/dl. 

 Pré-prandial: 100 a 180 

mg/dl 

 Pós-prandial: <200mg/dl. 

 Ao deitar: 120 a 200 mg/dl. 

 Madrugada: > 100 mg/dl.  

 

NPH 0,3 a 0,5 UI/kg/dia 

2x/dia (⅔ pela manhã e ⅓ tarde ou ao deitar). 

Pré-prandial: 90 a 150 mg/dl. 

Pós-prandial: <200 mg/dl. 

Insulinização: pode-se sugerir conforme a idade no diagnóstico

3 a 6 anos 
2x/dia (⅔ pela manhã e ⅓ tarde ou ao deitar). 

Regular/UR 
Antes das refeições se glicemia > 200mg/dl (de 1UI a 3UI). 

Pós-prandial: <200 mg/dl. 

Ao deitar: 100 a 180 mg/dl. 

Madrugada: > 100 mg/dl. 

7 anos a 
puberdade 

NPH 0,3 a 0,5 UI/kg/dia 

2 a 3X/dia (½ manhã + ¼ antes almoço + ¼ ao deitar). 

Regular/UR 
Antes das refeições se glicemia > 150 mg/dl (de 1UI a 5UI 

- conforme glicemia, idade e peso ou 0,2UI/kg/dia 

divididas em 3 aplicações). 

Pré-prandial: 70 a 150 mg/dl. 

Pós-Prandial: <180 mg/dl. 

Ao deitar: 100 a 160 mg/dl. 

Madrugada: > 100 mg/dl.  

 

Puberdade 
a adulto 

NPH 0,5UI/kg/dia - 2 a 3x/dia. 

Regular/UR 
Antes das refeições se glicemia > 100mg/dl (de 1UI a 8UI 

- conforme glicemia, idade e peso ou 0,2UI/kg/dia 

divididas em 3 aplicações). 

Pré-prandial: 70 a 120 mg/dl. 

Pós-prandial: <180 mg/dl 

Ao deitar: 80 a 150 mg/dl. 

Madrugada: > 80 mg/dl.  

 

Cuidado com 
hipoglicemia!



Diabetes Mellitus Tipo 1 Diabetes Mellitus Tipo 1 
Complicações agudas Complicações agudas 

Cetoacidose

20% dos casos ocorrem na primo-descompensação,

porém pacientes com mau controle metabólico podem

evoluir para este quadro nas infecções ou por tratamento

inadequado, necessitando hospitalização.

Conduta na 
Hipoglicemia

1. Se glicemia entre 50 e 70 mg/dl - antecipar a refeição 

ou oferecer um lanche. 

2. Se glicemia < 50 mg/dl com menor consciente -

líquido açucarado. 

3. Se glicemia < 50mg/dl com menor inconsciente ou 

crise convulsiva - aplicar com o dedo 1 colher de sopa 

de açúcar ou mel na parte interna da bochecha e 

procurar atendimento médico de urgência. 



Classificação de risco para encaminhamento Classificação de risco para encaminhamento ao ao especialistaespecialista

VERMELHO
Encaminhar à unidade de 
urgência e emergência.

Pacientes com sinais de alerta:

	 Hipoglicemia se paciente estiver torporoso ou 

com suspeita de infecção

	 Cetose e Estado Hiperosmolar

	 Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 diagnóstico 

AMARELO
Priorizar no agendamento

	 Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 diagnóstico 

recente ou com controle inadequado, para 

adequação de insulinização plena

	 DM tipo 2 com creatinina > ou = 1,5

	 DM tipo 2 não controlado, com HbA1C >9,0 

apesar de boa adesão a mudança do estilo de 

vida (dieta e exercícios) e com terapêutica 

otimizada.



Classificação de risco para encaminhamento ao especialistaClassificação de risco para encaminhamento ao especialista

VERDE
Agendar na rotina

	 DM tipo 1 controlado (Hb glicosilada < 7,0);

	 DM tipo 2 controlado com HbA1C entre 7,5 

e 9,0 apesar de boa adesão a mudança do 
Agendar na rotina

estilo de vida (dieta e exercícios) e com 

terapêutica otimizada.

	 DM tipo 2 controlado com 

microalbuminúria positiva.





Orientações para encaminhamento à Endocrinologia Orientações para encaminhamento à Endocrinologia 
Encaminhamento em impresso de referência e contra-referência, com letra legível,
contendo identificação da unidade de saúde, assinatura e carimbo do médico
solicitante.

Atentar para o preenchimento detalhado da história clínica, exame físico e
hipótese diagnóstica.

Transcrever no encaminhamento os medicamentos em uso e os exames
realizados, com a data de realização. Geralmente, os pacientes não os trazem às
consultas.

Os exames devem ser recentes (de pelo menos 3 meses): glicemia de jejum,Os exames devem ser recentes (de pelo menos 3 meses): glicemia de jejum,
HbA1C, creatinina, colesterol total e frações, triglicérides, transaminases, TSH e
urina 1.

Especificar a classificação de risco e motivo/justificativa do encaminhamento.

Orientar para que o usuário chegue 15 minutos antes do horário agendado para
consulta, levando os documentos: RG, cartão de nascimento se criança ou
adolescente, cartão SUS, comprovante de endereço, encaminhamento médico,
ticket de agendamento, receita dos medicamentos em uso e os exames realizados
anteriormente.

Idosos, crianças e adolescentes devem comparecer à consulta acompanhados
pelo responsável/cuidador.



Diabetes Secundário – uso exógeno de 
glicocorticóides

� Diabetes secundário – 1-2% dos casos de diabetes 
(http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/america/pdf/chapter5.pdf)

� Geralmente apresenta-se com uma clínica não usual...

� Síndrome de Cushing endógena – incidência varia entre 10-15 por milhão de 
habitantes, no entanto, esta estatística pode estar subestimada � a maioria dos habitantes, no entanto, esta estatística pode estar subestimada � a maioria dos 
casos de sd. Cushing é iatrogênica (uso exógeno de glicocorticóides), no entanto não 
há na literatura incidência ou prevalência do cushing exógeno...



Diabetes Secundário – uso exógeno de 
glicocorticóides


 Diagnóstico de Sd. Cushing  exógeno/iatrogênico � Tarefa árdua!

- Sintomas e sinais não patognomónicos; 

- Clínica sobreponível à da população em geral (obesidade, HAS, DM); 

- Amplo espectro de manifestações clínicas, dependendo da duração e intensidade do 
hipercortisolismo e do tipo de gcc a qual foi exposto;

- Hipercortisolismo de causa fisiológica (S.depressivos, obesidade, stress físico, 
etilismo crónico)etilismo crónico)

���� Pista Importante: Desenvolvimento simultâneo  e 
gravidade crescente gravidade dos sintomas/sinais 
clássicos; diabetes e hipertensão de apresentação não 
usual e/ou “intermitentes”...

Na suspeita diagnóstica:
1º) Exclusão de glicocorticóides exógenos - história 
clínica minuciosa com antecedentes medicamentosos 
(vo, IV, tópicos, inalados); 
2º)Testes laboratoriais





Fluxograma para diagnóstico de Síndrome de Cushing




 Corticóides tópicos...

Clobetasol mesmo na 
concentração 0,05%  é 

muito mais potente que a
Hidrocortisona na 

concentração 1%!!!



� Esquema Proposto para desmame de corticóide:

� EXTREMO CUIDADO!!!!

Síndrome da retirada do glicocorticóide (Insuficiência Adrenal)



Grupo de TrabalhoGrupo de Trabalho

• Médicos Endocrinologistas:

– Policlínica 2 

– Complexo Hospitalar Ouro Verde

– Hospital Municipal Dr. Mário Gatti– Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

– Hospital e Maternidade Celso Pierro / PUC Campinas

– CS Ipaussurama

• Câmara Técnica de Especialidades

• Projeto Gestão Cuidado em Rede


