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Diabetes Mellitus

Dra. Maria Beatriz Sayeg Freire

Definição

O Diabete Mellitus (DM) é uma síndrome de
etiologia múltipla, caracterizada por hiperglicemia crô-
nica associada a distúrbios do metabolismo dos
carboidratos, lipídeos e proteínas, decorrente da deficiên-
cia absoluta ou relativa na secreção e/ou ação da insuli-
na, acarretando lesão e disfunção de vários órgãos, espe-
cialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sangüíneos.

Classificação

A classificação tem a finalidade de identificar,
diferenciar as várias formas da doença e orientar a
terapêutica.

Tipo 1 � Destruição de células Beta, levando à
deficiência absoluta de insulina.

- Auto-imune : 90%
- Idiopática :    10%

� Maior incidência em crianças, adolescentes e adul-
tos jovens.

� Início abrupto dos sintomas, com perda de peso.
� Pacientes geralmente magros.
� Facilidade para cetose e grandes flutuações da

glicemia.
� Menor concentração familiar.
� Deterioração clínica rápida se não tratado pronta-

mente com insulina.
� Pode haver concomitância de outros distúrbios auto-

imunes como: doença Basedow � Graves,  tiroidite de
Hashimoto , doença de Addison, vitiligo, anemia per-
niciosa entre outras.

� Em indivíduos mais velhos, a velocidade da destrui-
ção das células beta pancreáticas é mais lenta, ha-
vendo secreção residual de insulina suficiente para
prevenir cetoacidose por muitos anos, porém evolu-
indo sempre para a dependência de insulina exógena
para a sua sobrevivência.

Tipo 2 � Resistência à insulina predominante,
ou deficiência insulínica relativa, até defeito de secre-
ção predominante com resistência à insulina.
� Maior incidência após os 40 anos.
� Início insidioso dos sintomas, podendo permanecer

assintomático por longos períodos.
� 60 a 90 % dos pacientes são obesos.
� Cetose é rara: somente em situações de stress (infec-

ção , trauma): glicemia é estável.
� Concentração familiar freqüente.
� Hiperglicemia mantida se não tratada.
� Complicações crônicas podem estar presentes ao

diagnóstico.

Outros tipos:
� Doenças pancreáticas.
� Doenças endócrinas ( hipercortisolismo, acromegalia,

hiperaldosteronismo, etc).
� Iatrogênicos (*)  tiazídicos, beta-bloqueadores, anti-

concepcionais, corticóides.
� Síndromes genéticas.

DM gestacional:
� Diminuição da tolerância  à glicose, de magnitude

variável, diagnosticada pela primeira vez na gesta-
ção, podendo ou não persistir após o parto.

Diagnóstico clínico:

Sinais e sintomas, desde assintomáticos até a
síndrome completa.
� Dor em membros inferiores.
� Boca seca.
� �Polis� (poliúria ou nictúria, polidipsia, polifagia).
� Fraqueza, adinamia.
� Embaçamento visual ou redução da acuidade .
� Prurido vulvar ou balanopostite.
� Infecções do trato urinário de repetição.
� Emagrecimento rápido.
� Vômitos, taquipnéia, desidratação.
� Alteração do nível de consciência.

Fatores de risco:

� Idade: 45 anos ou mais.
� História familiar de DM (pais , filhos e irmãos)
� Excesso de peso (IMC>25 kg/m2 ).
� Sedentarismo.
� HDL �colesterol baixo ou triglicérides elevados.
� Hipertensão arterial sistêmica.
� Doença coronariana.
� DM gestacional prévio.
� Macrossomia (RN=4 Kg) ou história de abortos de

repetição ou mortalidade perinatal.
� Uso de medicação hiperglicemiante (*)

Procedimentos diagnósticos

� Medida da glicose no plasma (preferencialmente) ou
no soro após jejum de 8 a 12 horas.

� Determinação da glicose deve ser imediata ou a cole-
ta deve ser realizada em tubo com fluoreto de sódio (6
mg/ml de sangue) e imediatamente centrifugada para
separar o plasma, que poderá ser congelado até a
realização da dosagem.

� Teste padronizado de tolerância à glicose (TTG) con-
siste na administração de 75 gramas de glicose anidra
( ou equivalente de 82,5g de Dextrosol), diluída em
250- 300 ml de água,  por via oral, em no máximo,  5
minutos, com medidas de glicose nos tempos 0 (come-
ço da ingestão) e 120 minutos após a ingestão.

� Em crianças,  a dose de sobrecarga é de 1,75 g/kg, até
o máximo de 75 g.

� O TTG deve ser realizado pela manhã com  pelo menos

NORMAS E ROTINAS
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três dias de dieta incluindo 150 g ou mais  de
carbohidratos. Repouso, sem fumar,  permitido tomar
água durante o teste. Devem ser registradas condições
como: drogas em uso, infecções e inatividade física.

Indicações do TTG:
- Glicemia de jejum entre 110 mg/dl e 126 mg /dl.
- Glicemia abaixo de 100 mg/dl  e o paciente

apresentar 2 ou mais fatores de risco para o
diabetes tipo 2, em indivíduos com mais de 45
anos de idade.

- Após o parto de paciente que tenha desenvol-
vido DM gestacional. (> 6 semanas).

Critérios diagnósticos

- Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio ou
pré-eclâmpsia na gravidez atual.
- Antecedentes obstétricos de morte fetal ou
neonatal, macrossomia ou diabetes gestacional.

� Rastreamento e diagnóstico:
- Nas mulheres de risco deve ser feito no primeiro
trimestre de gravidez, para detectar um possível
DM prévio, não identificado anteriormente.
- O rastreamento sistemático é realizado entre a
24a e 28 a semanas de gravidez, podendo ser re-
alizado em uma ou duas etapas:

1) Em duas etapas:
- Rastreamento por glicemia de jejum ou
glicemia de 1 hora após ingestão de 50 g
de glicose (jejum dispensado).
- Teste POSITIVO: Glicemia de jejum ≥  85
mg, glicemia após 1 h (50 g) ≥  140 mg/dl.
Nestes casos deve ser aplicado o TTG.

2) Em uma etapa:
- Aplica-se diretamente o TTG.
- Há uma discordância entre a Associação
Americana de Diabetes e a Organização
Mundial de Saúde.
- A Associação Americana de Diabetes
1997 (que ainda recomenda os critérios
modificados de O�Sullivan e Mahan para
o TTG), emprega sobrecarga com 100g de
glicose e dosagens de glicemia no jejum,
1, 2 e 3 horas. DM gestacional  é diagnos-
ticado na presença de dois ou mais valo-
res iguais ou superiores aos valores de
corte representados abaixo.

Tempo           Glicose plasmática após sobrecarga com 100 g
Jejum                                   105 mg/dl
1 hora                                 190  mg/dl
2 horas                               165  mg/dl
3 horas                               145  mg/dl

- Os critérios recomendados pela Organi-
zação Mundial de saúde, estão tendo mai-
or aceitação internacional , e estão sendo
recomendados pela Sociedade Brasileira
de Diabetes, após o consenso de 1999.
- A OMS, para o diagnóstico de DM
gestacional, baseia-se nos mesmos critéri-
os empregados fora da gravidez.

Glicemia de jejum ≥   126 mg/dl e/ou
Glicemia de 2 horas após 75 g de glicose ≥
140 mg/dl.

- NOTA: O estágio denominado �Glicemia de je-
jum alterada�, entre 110  e 126 mg/dl não foi in-
cluído nos critérios diagnósticos do DM
gestacional, pela OMS. No entanto, recomenda-
se que, ao empregar a glicose plasmática de jejum
como teste de rastreamento na gravidez, a detecção
de valor compatível com este estágio requer con-
firmação diagnóstica imediata através do TTG.
- Mesmo com resposta normal nas 2 horas após 75
g, havendo forte suspeita  da diabetes ( cresci-
mento fetal exagerado ou forte presença de
polidrâmnio)  pode-se repetir o TTG com 75 g de
glicose ao redor da 32 a semana de gestação.

* Jejum = falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas.
** Casual = glicemia realizada a qualquer hora do dia; sem
observar o intervalo da última refeição.
*** Associado a sintomas clássicos (poliúria, polidipsia e perda
de peso).

OBS: 1) O diagnóstico de diabetes deve sem-
pre ser confirmado pela repetição do teste em outro
dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com
sintomas óbvios de diabetes.

2) A glicemia de jejum alterada e a tolerância
diminuída à glicose representam diferentes estágios
entre a homeostase normal da glicose e o diabetes, ca-
racterizando anormalidades na regulação glicêmica
de jejum e pós-prandial, respectivamente e são consi-
deradas condições de risco para o desenvolvimento do
diabetes e doença macrovascular.

Diabetes Gestacional

� Abrange casos de diabetes mellitus e de tolerância à
glicose detectados durante a gravidez.

� Presente em 1 a 14% das gestações.
� Exclui diabéticas que engravidam.
� Associado  à elevada  mortalidade e morbidade

perinatal.
� Maior freqüência de hipertensão e aumento na taxa

de cesáreas.
� Reconhecimento precoce e tratamento, incluindo di-

eta e insulina quando necessária,  além da  vigilância
fetal reduz complicações.

� Depois do parto a maior parte normaliza  o metabo-
lismo de glicose mas uma parcela significante terá
diagnóstico, alguns anos após o parto, de diabetes
tipo 1 ou  tipo 2 ou alteração da tolerância à glicose.

� Fatores de risco:
- Idade > 25 anos.
- Obesidade ou ganho de peso excessivo na gra-
videz atual.
- Deposição central de gordura corporal.
- História familial de diabetes em parentes de
primeiro grau.
- Baixa estatura.

DIAGNÓSTICO

Diabetes mellitus

Tolerância à glicose diminuída

Glicemia de jejum alterada

Glicose plasmática  (mg/dl)

Jejum *

≥126

<126

≥ 110

2h pós 75g  glicose

≥ 200

entre 140 e 200

<140 (se realizada)

Casual **

≥ 200 ***

-

-

OU

E

E

OU
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- Seis semanas após o parto, a paciente que te-
nha desenvolvido DM gestacional deve ser sub-
metida a um TTG, para ser reclassificada quanto
ao grau de tolerância à glicose.

Diagnóstico laboratorial secundário

Rastreamento de condições associadas e de com-
plicações crônicas � deve ser realizado anualmente
(no mínimo), para controle.

� hemoglobina glicosilada
� creatinina
� potássio
� colesterol total
� HDL � colesterol
� Triglicérides
� Urina tipo I
� Proteinúria de 24 horas (no DM tipo 1, depois
de 5 anos de diagnóstico, no DM tipo 2, ao
diagnóstico).
� Microalbuminúria de 12 horas noturnas, se
proteinúria < 0.5 g/24 hs ( no DM tipo 1, depois
de 5 anos de diagnóstico, no DM tipo 2, ao
diagnóstico).
� Fundoscopia ( no DM tipo 1, depois de 5 anos
de diagnóstico, no DM tipo 2, ao diagnóstico).
� ECG.
� Clearance de creatinina - no DM tipo 1, de-
pois de 5 anos de diagnóstico e no DM tipo 1 ou
tipo 2 na evidência de micro ou
macroalbuminúria.
� Avaliação do risco de pé diabético pelo mono-
filamento de Siemmens.

Seguimento laboratorial

Quais exames e com que freqüência:
� Para a glicemia de jejum alterada e a tolerância à
glicose diminuída: Glicemia de jejum duas vezes ao
ano. Se > 110mg %, indica-se nova determinação de
glicemia 2h após a ingestão de 75 g de glicose.
� Para o DIABETES:

- Glicemias de jejum � 3 em 3 meses (se dentro
dos parâmetros de meta de controle).
- Glicohemoglobina  - 3 em 3 meses (se dentro
dos parâmetros de meta de controle), para DM
tipo 1 e para o DM tipo 2 em uso de insulina.
- Para o DIABETES com dislipidemia e/ou
evidência de doença macrovascular:
triglicérides, HDL e colesterol total � 3 em 3
meses - independentemente dos valores.

Periodicidade de consultas controle

� casos controlados:
- glicemia jejum ≤ 120 mg% (retorno de 3 em
3 meses)
- Hb glicosilada < 8 mg% (retorno de 3 em 3
meses)

� controle metabólico insatisfatório:
- glicemia > 120 (retorno mensal)
- Hb glicosilada > 8 (retorno mensal)

Avaliação e/ou consulta de enfermagem

� introdução da insulina para orientação de aplicação.
� cuidados com os pés.

Diagnósticos em casos de urgências ou emer-
gências (caracterização)

� Atendimento na UBS:
- Hipoglicemia devida a um erro de dose de
insulina  ou atraso de refeição.

� Encaminhamento para hospital (PS):
- cetoacidose diabética (cetonúria)
- vômitos ou dor abdominal intensa
- comas ou alterações do grau de consciência
- taquipnéia de início súbito
- estados infecciosos graves
- processos vasculares agudos
- alterações oculares agudas
- desidratação grave
- hipoglicemias associadas à IRC ou em ido-
sos em uso de sulfoniluréia (principalmente
clorpropamida)

Parâmetros de avaliação do controle meta-
bólico global nos diabéticos

Freire, M. B. S. - Diabetes Mellitus

Glicemia
de jejum

pós-prandial
1,5 a 2h

Hemoglobina
glicosilada

Hba 1
Hba 1c

Cetonúria

Colesterol
total

HDL
Em homens

Em mulheres

LDL

Triglicérides

Índice de
massa corporal

Em homens
Em mulheres

Pressão
Arterial

80 � 120
Até 140

< 8
< 6,5

(-)

<200

>35
>45

<100

<150

20-25 Kg/m2
19-24 Kg/m2

130/85 mmHg

Grau de Controle

Aceitável

PARÂMETRO

> 140
> 160

>10
>7,5

(+)

>240

≤ 35
≤ 45

>160

>200

>27
>26

>140/90 mmHg

Até 140
Até 160

Até 10
Até 7,5

(-)

Até 240

>35
>45

Até 160

Até 200

Até 27
Até 26

Até 140/90 mmHg

Bom Mau

Recomendações gerais quanto ao uso adequa-
do  de antidiabéticos orais

O Consenso Brasileiro sobre Diabetes � Ano
2000 � definiu as recomendações  gerais quanto ao
uso de antidiabéticos orais (ADO) em esquema de
monoterapia ou em combinação com outros ADOs e
com insulina. Recomendações da Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes a respeito do assunto:
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Mudanças do Estilo de Vida: Dieta e Exercício
Físico

Dieta

Plano de alimentação

� O plano de alimentação é o ponto fundamen-
tal do tratamento do diabetes.

� Não é recomendável o uso habitual de bebidas
alcoólicas. Contudo, estas podem ser
consumidas moderadamente, desde que acom-
panhadas de algum alimento, já que o excesso
de álcool pode produzir  hipoglicemia. A bebi-
da alcoólica deverá ser restrita em pacientes
com hipertrigliceridemia ou obesos (devido ao
seu alto valor calórico).

� Os alimentos dietéticos podem ser recomenda-
dos considerando-se o seu conteúdo calórico
e de nutrientes.

� Os refrigerantes e gelatinas dietéticas têm va-
lor calórico próximo de zero.

� Alguns produtos dietéticos industrializados
como chocolates, sorvetes, alimentos com glúten
(pão, macarrão, biscoitos) não contribuem para
o controle glicêmico nem para a perda de peso.
Seu uso não deve ser encorajado.

� O uso de produtos dietéticos deverá ser feito
sob orientação de profissional médico ou
nutricionista.

Glicemia de jejum

< 110 mg/dl 110-140 mg/dl 141 �270 mg/dl >271 mg/dl

HbA1c
Normal

HbA1c
Aumentada

Acarbose ou
metformina

Sulfoniluréia
ou Metformina

Insulinoterapia

Manter
conduta Acarbose Resposta Inadequada

Acrescentar 3º Insulina ao deitarInsulinoterapia plena

Acrescentar 2º reagente

Resposta Inadequada

Revista Perspectivas Médicas, 12:  9-15, jan/dez 2001.

insulinas de efeito rápido ou ultra-rápido,
em doses múltiplas e algumas vezes muito
elevadas. Usualmente este tratamento se
acompanha de aumento de peso.

Diretrizes para o tratamento da hiperglicemia
no diabetes tipo 2

Mudanças no estilo de vida

� Nos pacientes nos quais não se atingiu os níveis de
controle desejáveis, através do plano alimentar e ati-
vidade física, deve-se introduzir medicamentos orais:
metformina, sulfoniluréias ou acarbose.
� A escolha do tipo de medicamento deve levar
em consideração o nível da glicose plasmática
e glico-hemoglobina do paciente, a ação anti-
hiperglicemiante do medicamento, o efeito so-
bre o peso, a idade, doenças concomitantes e as
possíveis interações medicamentosas, reações
adversas e contra-indicações.
� Se a glicemia de jejum estiver normal na vigên-
cia de hemoglobina glicosilada aumentada, o
que é indicativo de hiperglicemia pós-prandial,
pode-se introduzir acarbose. Quando os níveis
de jejum estiverem entre 110 e 140 mg/dl, pode-
se iniciar o tratamento com acarbose ou
metformina, especialmente para pacientes com
índice de massa corporal acima de 25 Kg/m2.
� Nas situações em que os níveis glicêmicos de
jejum forem superiores a 140 mg/dl e inferiores a
270 mg/dl, pode-se utilizar metformina,
sulfonilurérias, levando em consideração o índi-
ce de massa corporal do paciente. Devido ao seu
pequeno efeito redutor da glicemia de jejum, a
acarbose isoladamente não é eficaz nesta situa-
ção. Estes agentes serão combinados entre si quan-
do não se atingir níveis glicêmicos desejáveis.
� Se a monoterapia com um destes três medica-
mentos não atingir o nível desejado de controle
glicêmico, adiciona-se um outro agente. A mai-
oria dos pacientes com DM tipo 2 irá necessitar
de mais de um medicamento para tingir níveis
desejáveis de controle da glicemia.
� Por ser o  DM uma doença progressiva, a maioria
dos pacientes mesmo com uma boa resposta inicial a
um agente, irá posteriormente necessitar de um se-
gundo ou terceiro medicamento. O acréscimo do se-
gundo medicamento deve ser feito precocemente, cer-
ca de quatro a oito semanas após o primeiro ter sido
iniciado. A combinação mais estudada é de
sulfoniluréia + metformina. O acréscimo de acarbose
à combinação de metformina + sulfoniluréia mos-
trou ter efeitos aditivos e ser eficaz no UKPDS.
� No caso do tratamento com dois medicamen-
tos não ter atingido os níveis desejados, pode-se
utilizar três opções:

1. Adicionar um terceiro  agente oral da
lista inicial. A única combinação de
três agentes orais estudada é a de
sulfoniluréia + metformina + acarbose.

2. Adição de insulina de ação intermediá-
ria ao deitar, ou pré mistura 70/30 no
jantar, mantendo-se dois agentes orais.
A combinação que parece ser mais eficaz
é a de insulina com metformina, pois não
levou ao aumento de peso. Comporta-
mento semelhante é observado com a as-
sociação de acarbose à insulinoterapia.

3. Suspender os medicamentos orais e utili-
zar apenas insulina. Este esquema
freqüentemente exige combinação de in-
sulina de efeito intermediário ou lento com

Freire, M. B. S. - Diabetes Mellitus
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c) Pacientes com baixo peso (índice de massa
corporal < 18,5 Kg/m2):

- Dieta hipercalórica (> 35Kcal/Kg/dia).
- Tratamento adequado para levá-los a seu
peso desejado.

d) Pacientes com hipercolesterolemia:
- Limitar o consumo de todo tipo de gordura
de origem animal (gordura de carne, deriva-
dos de gordura e �leite� de coco, restringir
frituras e refogados preparados com excesso
de gordura.
- Dar preferência a gorduras monoinsaturadas
(óleo de canola, oliva, amendoim), ou
poliinsaturadas (óleo de milho, soja, giras-
sol) no preparo de alimentos.

e) Pacientes com hipercolesterolemia acentuada:
- Limitar o consumo de gorduras e
carboidratos simples.
- Diminuir o álcool.
- Aumentar as fibras solúveis (leguminosas,
cereais, verduras cruas de folhas, frutas com
casca e bagaço e outras).

f) Pacientes com hiperuricemia:
- Evitar os fatores precipitantes (perda brus-
ca de peso, excesso de leguminosas, vísceras,
carne vermelha e embutidos).

g) Pacientes com hipertensão arterial:
- Restringir o consumo de sal a 4g por dia.
Desaconselha-se agregar sal às refeições; subs-
tituí-lo por temperos e condimentos sem sódio:
alho, cebola, orégano, cheiro verde, �sal
dietético�. Evitar enlatados, alguns tipos de
queijos, embutidos, etc.

Exercício físico

� Por induzir melhora na ação da insulina, faci-
litar o controle de peso, além de outros fatores
benéficos, a atividade física é de grande im-
portância na � prevenção�  e controle do dia-
betes do Tipo 2.

� Recomenda-se prática regular de atividade fí-
sica, desde que o paciente esteja devidamente
compensado.

� Glicemias acima de 250mg/dl e/ou a presença
de cetonúria, bem como complicações crôni-
cas avançadas, contra-indicam o exercício.

� O exercício deve ser freqüente e constante (no
mínimo 3 vezes por semana), de intensidade
moderada (caminhar, nadar, andar de bicicle-
ta, etc), com duração mínima de 30 minutos.
Cuidado especial deve ser dado aos pés.

� O exercício mais intenso e esportes competiti-
vos ou a presença de complicações micro/
macrovasculares, requerem avaliação detalha-
da por parte do profissional especializado.

Composição do plano alimentar

� Os carboidratos deverão representar 50% -
60% do valor calórico total (VCT). Dar prefe-
rência aos alimentos ricos em fibras, princi-
palmente cereais, leguminosas, hortaliças e fru-
tas, de preferência frutas com casca ou bagaço
no lugar de sucos.

� Restringir os açúcares simples (mel, melaço,
açúcar).

� O conteúdo protéico deve ser de 0,8 �1,0g/Kg
de peso desejado/dia. Em geral, não mais de
15% a 20% da energia total. Em caso de
nefropatia, limita-se a 0,6-0,8g/Kg/dia.

� As gorduras devem constituir 255-305 do VCT.
Recomenda-se que menos de 10% do VCT seja
de gorduras saturadas (gordura de origem ani-
mal), completando �se o restante com gordu-
ras monoinsaturadas (óleo de oliva e canola,
abacate) e poliinsaturadas (óleos vegetais:
soja, milho, girassol, dendê). Não exceder o
máximo de 300 mg diários de colesterol (ge-
mas de ovo e vísceras).

� Os adoçantes podem ser utilizados conside-
rando-se o seu valor calórico. O aspartame,
ciclamato, sacarina, acessulfame K e
sucralose são praticamente isentos de calo-
rias. Já a frutose tem o mesmo valor calórico
do açúcar.

� As refeições intermediárias podem ser feitas
com frutas, mantendo-se a equivalência
calórica. Alimentos fontes de proteínas ao dei-
tar auxiliam na prevenção de hipoglicemia no-
turna.

Características do plano de alimentação segundo o
estado nutricional

a) Pacientes obesos (índice de massa corpo-
ral > 25Kg/m2):

- dieta hipocalórica: 20-25 Kcal/Kg de peso
desejada/dia. Dietas muito rígidas e de muito
baixo valor calórico raramente têm  sucesso.
Às vezes, restrição mais moderada, de 500
calorias/dia a menos do que a ingestão habi-
tual permite perda de peso gradual e pro-
gressiva, garantindo adesão ao tratamento.
- Restringir  gorduras e frituras. Dar prefe-
rência a carnes magrase produtos desna-
tados.

b) Paciente com peso normal (índice de massa
corporal: 18,5-25Kg/m2):

- Não é necessária restrição calórica neste
grupo. A dieta deve normocalórica,  25- 35
Kcal/Kg/dia, dependendo da atividade físi-
ca e do momento biológico. Crianças, ado-
lescentes, atletas, gestantes e lactantes po-
dem  necessitar de calorias adicionais.
- Fracionar em não menos de quatro refei-
ções ao dia.
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Fármaco

Glimepirida

Cloropropamida

Glibenclamida

Glipizida

Gliclazida

Principais Sulfoniluréias

Comprimido

1,2 e 4 mg

250 mg

5mg

5mg

80mg

Duração
de ação

18/24h

36/60h

12/24h

6/24h

6/24h

Inicial

1

125/500

2.5/5

2.5/5

40/80

Média

2/4

125/500

2.5/20

2.5/20

80/320

Máxima

8

500

20

20

320

Tomada
(x/dia)

1

1

1 a 3 *

1 a 3 *

1 a 3 *

Dose (mg)

Doses recomendadas de Biguanidas

Metformina

Dose inicial

500 a 1.000 mg/dia

Dose máxima

2.500 mg/dia

Doses recomendadas de Glitazonas

Rosiglitazona

Pioglitazona

Dose inicial

4 � 8 mg

15 � 30 mg

Dose máxima

4 � 8 mg

30 � 60 mg

Doses recomendadas de inibidor alfa-glicosidase

Acarbose

Dose inicial

25 mg, 3x/dia

Dose máxima

100 mg, 3x/dia

Doses recomendadas das Glinidas

Repaglinida

Nateglinida

Dose inicial

1�2 mg, antes de cada refeição

120 mg, antes de cada refeição

Dose máxima

16 mg/dia

720 mg/dia
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* Relacionada às refeições, 20 a 30 minutos antes, iniciando-se
pela refeição principal (geralmente almoço), depois jantar e
café da manhã, se necessário.

Medicamento

Sulfoniluréias
Repaglinida*

Nateglinida*

Metformina

Acarbose*

Tiazolidinedionas

Medicamentos antidiabéticos: mecanismo de ação e efeito clínico

Mecanismo
de ação

Aumento da
secreção de
insulina

Aumento da
secreção de
insulina

Aumento da
sensibilidade
à insulina
predominan-
temente no
fígado/músculo

Retardo da
absorção de
carboidratos

Aumento da
sensibilidade
à insulina no
músculo/
adipócito

Efeito sobre
o peso

corporal

Aumento

Aumento

Diminuição

Sem efeito

Aumento

Redução
da

glicemia
de jejum
(mg/dl)

60 � 70

20 � 30

60 � 70

20 � 30

35 � 40

Redução
da

glicohemo-
globina

(%)

1,5 � 2,0

0,7 � 1,0

1,5 � 2,0

0,7 � 1,0

1,0 � 1,2

Tipo de ADO

Inibidores da alfa-
glicosidase
(acarbose)

SULFONILURÉIAS
(glibenclamida,
glimepirida, glipi-
zida, clorpropami-
da, gliclazida, etc)

MEGLITINIDAS
(repaglinida, nate-
glinida)

BIGUANIDAS
(metformina)

TIAZOLIDINE-
DIONAS
(rosiglitazona, pio-
glitazona)

Locais e modos de ação dos diferentes antidiabéticos orais - ADO

Modo de ação

Retarda a absorção dos
carboidratos da dieta até que
eles passem para as partes fi-
nais dos intestino delgado, re-
duzindo os picos de absorção
pós-prandial da glicose.

Aumentam a secreção de insu-
lina, estimulando as células beta
do pâncreas. Estes agentes são
eficazes enquanto houver capa-
cidade de secreção endógena
de insulina.

Secretagogos da insulina de cur-
ta duração para o controle da
hiperglicemia pós-prandial. Es-
tes agentes são eficazes apenas
quando houver capacidade de
secreção endógena de insulina.

Atuam primariamente reduzin-
do a liberação hepática de
glicose e secundariamente me-
lhorando a resposta das células
periféricas à insulina, facilitan-
do a captação de glicose.

Atuam primariamente melho-
rando a resposta das células pe-
riféricas à insulina, facilitando
a captação de glicose e secun-
dariamente reduzindo a libera-
ção hepática de glicose.

Local de ação

Intestino

Pâncreas

Pâncreas

Células perifé-
ricas e libera-
ção hepática
de glicose

Células perifé-
ricas e libera-
ção hepática
de glicose

Antidiabéticos orais

*  Atuam predominantemente na redução da glicemia pós-prandial.
Podem reduzir a glicemia de jejum a médio e longo prazo.

Insulinização

Indicações
- Diabetes do Tipo 1.
- Diabetes do Tipo 2: em falha secundária; ci-

rurgia; infecção; gravidez.
- Outros tipos: pancreatite; induzidos por dro-

gas ou substâncias químicas; endocrinopatias.
- Diabetes com descompensação aguda hiper-

glicêmica.
- Perda de peso associado mal controle.

Insulinização
- 0,4 Ukg/peso com insulina de ação intermediária.
- Convencional:

- Duas aplicações diárias de insulina inter-
mediária: 2/3 da dose total pela manhã e
1/3 antes do jantar ou à noite ao deitar.

- Intensiva:
- Uma aplicação de insulina intermediária/

ultralenta ao deitar e de rápida/ultra-rá-
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pida antes das principais refeições.

Observação:
É consenso que pacientes com diabetes do Tipo

1 devem ser acompanhados por médico com treinamen-
tos em diabetes ou por endocrinologistas.

Tratamento da Hipertensão no Diabético

Linhas gerais:
�  O controle pressórico é de extrema importân-

cia para diminuir mortalidade cárdio
vascular, progressão para IRC e perda visual
por retinopatia avançada.

�  Objetiva-se o nível normal, tão próximo quan-
to possível de 120 X 80 mmHg.

� Como um grupo de risco à parte, na
monoterapia dá-se preferência aos inibidores
de enzima conversora IECA, principalmente
na presença de micro/macroproteinúria, onde
tem-se o  efeito extra de diminuir a proteinúria.

�  A adição de um diurético em pequenas doses
potencializa a ação dos IECA, sendo que os
efeitos deletérios conseqüentes à hipocalemia
(piora da glicemia, dislipidemia) são
minimizados pela associação.

�  Cuidados com a introdução de IECA na IRC
por nefropatia quando creatinina sérica
>=2.5 mg, ou na suspeita de hipertensão
renovascular: monitorizar potássio e função
renal.

�  Adição de outros fármacos deve levar em con-
sideração a presença de outras complicações
crônicas do DM: beta bloqueador deve ser
evitado na presença de IRC pelo risco de
hipoglicemia e na insuficiência arterial peri-
férica; considerar também presença de
dislipidemia. Vasodilatadores podem piorar
a hipotensão postural e a impotência sexual.

�  Bloqueadores de canal de cálcio constituem,
no diabético, uma segunda boa opção.

Pressão arterial

   NORMAL NORMAL ALTA  Hipertensão I e II              Hipertensão III e IV

        Repetir a medida
        a cada consulta       Avaliar albuminúria

 (+)  (-)

       Medidas   Medidas
         não-farmacológicas    não-farmacológicas
                   + IECA

 Ausência de
   Resposta

Tratamento medicamentoso
(preferência para IECA e
antagonistas do cálcio)

  Controle inadequado

    Associação de anti-hipertensivos

Hipertensão Arterial � Algoritmo do tratamento

 

  

 

 

 

 


