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RESUMO 

 

 
 O trabalho tem como objetivo descrever a fisiopatologia da diabetes tipo 2 na 
infância e na adolescência, descrevendo suas possíveis causas, assim como citar os 
tipos de diagnóstico laboratorial para a doença. Os métodos para realização deste 
trabalho foi constituído de uma revisão dos artigos científicos publicados nos últimos 
20 anos em pesquisa virtual pelo Scielo, Biblioteca Virtual da Saúde, Sociedade 
Brasileira de Diabetes, Pubmed. A algumas décadas atrás, a DM2 era vista quase 
que exclusivamente em pessoas a partir dos 40 anos de idade, porém, nos últimos 
anos, pode se observar que a diabetes do tipo 2 vem ganhando um amplo espaço 
na faixa etária que vai da infância a adolescência, devido a fatores como 
sedentarismo e obesidade.  A fisiopatologia ocorre devido a  resistência insulínica e 
falha das células beta do pâncreas. A doença geralmente é assintomática, portanto 
o diagnóstico precoce tem um papel fundamental no tratamento da doença. 
 

Palavras-chave: Diabetes tipo 2;infância;adolescência;obesidade;resistência 
insulínica. 
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ABSTRACT 

This paper goals to describe the physiopathology os diabetes type 2 in the child and 
teenage hood describing its possible causes, as well as the types of lab diagnosis for 
the disease. The methods to work on this paper were based on reviewing scientific 
articles published over the last 20 years in virtual researchby Scielo, Virtual Library of 
Healt, Brazilian  Society of Diabetes, PubMed.  Some decades ago DM2 was seen 
almost exclusively in people on their 40’s, though, over the last years, it hás been 
obeserved that Diabetes type 2is expanding on other stages of life, such as child and 
teenage hood, due to a sedentary lifestyle and obesity. The physiopathology 
happens because of the insulin resistance and the pâncreas cells failures. This 
disease is often asymptomatic, so the precocious diagnosis, represents a crucial job 
on the illness’ treatment. 
 
 
 

 

Key-words: Type 2 diabetes, childhood, adolescence, obesity, insulin resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

A diabetes vem tomando grandes proporções no mundo ao decorrer dos 

anos, sendo que a diabetes do tipo 2 é responsável por cerca de 90% dos casos. 

Geralmente a doença é assintomática, e é resultado de uma combinação de fatores 

genéticos, excesso de peso e fatores ambientais (BERNE; LEVY, 2009).A DM2 é 

uma doença metabólica que ocorre devido a resistência da insulina nos tecidos-

alvos e consequentemente a uma deficiência na produção da insulina nas células β 

pancreática, resultando em hiperglicemia e glicotoxidade.  (GUYTON; HALL, 2016.). 

Essa doença pode levar a uma série de complicações microvasculares, 

macrovasculares e distúrbios metabólicos (ROBBINS,2013). 

Geralmente a doença acomete pessoas apartir dos 40 anos de idade, porém 

a sua incidência em crianças e jovens vem aumentando a cada década, esse 

aumento está diretamente relacionado com sedentarismo e a obesidade. Nos 

Estados Unidos ocorreum aumento de 7% ao ano na prevalência de DM2, no Brasil 

não há um estudo sobre crianças e jovens com a diabetes tipo 2, porém dados do  

IBGE mostra que houve um aumento nos casos de obesidade infantil (DIRETRIZES 

SBD, 2017). 

Como se trata de uma doença em que na maioria dos casos é assintomática 

a Sociedade Americana de Diabetes recomenda que seja realizada uma triagem por 

agente de saúde pública ou familiar em casos que o indivíduo apresente um ou mais 

fatores considerados de risco, como histórico familiar, sedentarismo, excesso de 

peso e dislipidemia (HENRY, 2012). Por ser geralmente assintomática, a DM2 pode 

ser diagnosticada quando o exame de detecção de glicose em jejum ultrapassa um 

valor de 126 mg/dL em pelos menos duas dosagens ou glicemia a mais de 

200mg/dL ao acaso em pacientes assintomáticos (HENRY 2012). 

Portanto, devido ao aumento no caso de diabetes tipo 2 em jovens e crianças, 

esse trabalho teve como objetivo descrever os processos que levam ao surgimento 

da doença, enfatizando a faixa etária de crianças e jovens, buscando entender o 

porquê esse grupo vem sendo afetado e quais os tipos de diagnóstico laboratorial. 

Para esse trabalho foi utilizado o método de revisão de literatura, utilizando 

sites como LILACS, Scielo, além de artigos publicados por revistas específicas na 

área de saúde como Revista Brasileira de Endocrinologia. Foram utilizados também 

livros de fisiologia para complemento desse trabalho. 
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2. FISIOPATOLOGIA DO DIABETES TIPO 2 

 

A diabetes melittus tipo 2 é ocasionada por diversas falhas do mecanismo 

homeostático da glicose, é uma combinação da resistência das celulas alvo insulino 

dependente a ação da insulina e na incapacidade compensatória das células betas 

do pâncreas secretarem insulina ocasionada por uma falha ou falência dessas 

células (DIRETRIZES SBD,2017). 

Na fisiologia normal, a glicose que não é utilizada pelo fígado, é absorvida 

pelo pâncreas, mais precisamente pelas células betas, que capturam a glicose da 

corrente sanguinea utilizando um transportado de membrana, chamado de GUT-2, 

que desencadeia um processo de metabolização de dessa molécula de glicose. 

(GUYTON; HALL, 2016). 

A glicose ao entrar no interior da célula é fosforilada por uma enzima 

hexoquinase formando um produto, a glicose-6-fosfato, em seguida ocorre todo o 

processo da via glicolítica até a formação do piruvato, posteriormente esse piruvato 

é oxidado pelo ciclo ácido tricarboxílico, formando ATP.  Com o aumento da 

molécula de ATP no interior da célula,  ocorre o fechamento dos canais de K+, 

despolarizando a membrana plasmática abrindo os canais de Ca+ que estimula a 

fusão da vesícula de insulina a membrana da célula beta, liberando insulina na 

corrente sanguínea(PAIVA, 2014). Bloqueia-se a liberação do glucagom nas células 

α, que é liberado quando há baixos níveis de insulina no organismo, facilitando o 

processo de glicose hepática e degradação do glicogênio (ROBBINS, 2013).   

A insulina ao chegar nas membranas dos tecidos musculares e dos adipocitos 

(insulino dependentes), se liga ao receptor IR (receptor de insulina), constituído de  

duas subunidades alfa e duas unidades beta. Quando a insulina chega próximo a 

membrana da célula,  acopla-se na subunidade  alfa presente na parte externa da 

membrana celular, ocasionando a autofosforilação da subunidade beta presente no 

interior da célula, levando a ativação de uma tirosina quinase, consequentemente 

ativação de outras enzimas, principalmente as IRS (substratos do receptor de 

insulina), formando uma cascata de sinalização (CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD 

2002). 
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O IRS estimula uma proteína, a P13 cinase, que quando ativada, estimula a 

síntese de proteínas e glicogênio e fosforila a PKB, ativando e estimulando as 

vesículas contendo o GLUT 4, que é o receptor de glicose, a migrar para a 

membrana citoplasmática, para que haja o inicio da captação de glicose. (PAIVA, 

2014) 

Figura 1. Via de sinalização da insulina. 

 

 

Fonte: Adaptado de Paiva (2014) 

A obesidade é um resultado do excessivo consumo calórico e ausência de 

atividade física que estando associado a fatores genéticos leva a uma maior 

probabilidade no surgimento do Diabetes tipo 2.  O tecido adiposo quando esta em 

excesso gera umas séries de distúrbios que iram se caracterizar como distúrbios 

metabólicos, apresentando hiperglicemia e resistência insulínica. De acordo com um 

estudo realizado no estado de São Paulo, crianças que apresentam excesso de 

peso em conjunto com casos de diabetes tipo 2 na família em parentesco de 

primeiro ou segundo grau, apresentam uma maior dificuldade da ação da insulina 

(DIRETRIZES SBD, 2017) 
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A principal problemática no desenvolvimento da DM2 é a falha no 

funcionamento das vias de sinalização da cascata insulínica nos tecidos periféricos, 

fatores que levam essa falha são acumulo de tecido adiposo, defeitos nos genes 

responsáveis pelo funcionamento dessa cascata, excessos de radicais livres que 

irão interferir nesse processo e processos inflamatórios constantes, fruto desse 

acumulo de gordura (DIRETRIZES SBD 2014) 

A assim como em adultos, resistência insulínica (RI) também em crianças, é o 

fator primário que leva a DM2. Ocorre quando os tecidos alvos criam uma  

sensibilidade diminuída a insulina fazendo com que não ocorra a absorção da 

mesma por esse tecidos, consequentemente não há a captação de glicose. 

Ocasionado por uma séries de fatores que interfere na cascata de sinalização da 

ativação do GLUT 4. Posteriormente em um estágio mais evoluído da doença, a 

falência das células beta pancreáticas devido a glicotoxidade. As principais causas 

que levam a RI, em crianças, são o sobrepeso, principalmente a gordura visceral e 

fatores genéticos. (DIRETRIZES SBD; 2017) 

 O tecido adiposo quando esta em excesso no organismo, apresentam um 

número grande de macrófagos, os M1, que  secretam citocinas pró inflamatórias, 

como IL-6, TNFα, entre outras, chamadas de adipocinas, que atuam interferindo na 

cascata de sinalização da insulina, na atividade do receptor RI, fosforilação das IRS 

e outras enzimas envolvidas nesse processo, comprometendo a traslocação do 

GLUT 4. O acumulo de gordura também interfere na função da CAPn10, que 

degradar gordura intracelular, ocasionando o acumulo a mesma no interior da célula, 

obstruindo a passagens de outras proteínas e moléculas, como a própria insulina ( 

FREITAS; CESCHINI; RAMALLO, 2014). 

A RI também é ocasionada pelo estresse oxidativo, causado pelo acumulo de 

nutrientes, como os ácidos graxos livres que aumenta as espécies reativas de 

oxigênio (ROS), gerando radicais livres através de um ciclo continuo de produção de 

mais radicais livres levando a alterações também na cascata de sinalização 

insulínica (DAMIANI, 2013) 

Além disso, pessoas com sobre peso não tem um funcionamento adequado 

dos hormônios incretinos GLP1 e GIP, que  são responsáveis pela produção da 

insulina,  não tendo também a inibição do glucagon, conseqüentemente há elevação 
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da glicemia no sangue que quando chega nos rins não consegue ser absorvida pelo 

tubulo proximal, elevando ainda mais a glicose plasmática (FERREIRA et al,. 2011). 

Quando não ocorre a ligação entre a glicose é o seu receptor por uma falha, 

ou seja, uma resistência desse tecido, o organismo entende que não há glicose no 

corpo e o fígado é induzido a produzir glicose por meio do processo de 

glicogenólise, fazendo a metabolização e quebra de gordura armazenada nos 

adipócitos, elevando ainda mais o nível de glicose plasmática, levando a uma 

glicotoxidade e possivelmente a falência das células beta do pâncreas 

gradativamente. (OLIVEIRA; MILECH, 2006) 

Figura 2.  Possível mecanismo de resistência á insulina na obesidade. 

 

Fonte: Adaptado de Paiva (2014) 

 

Além das condições ambientais esta relacionado com o surgimento do DM2, 

fatores genéticos também são desencadeadores para o surgimento da doença, 

como é o caso do MODY, que esta relacionado com falha na secreção da insulina 

nas células β condição genética nomogênica de transmissão autossômica- 

dominante, que acomete crianças, adolescentes ou adultos jovens. (REIS; VELHO, 

2002) 

O diabetes do tipo MODY apresenta 6 subtipos, no qual 5 deles ligado a 

transcrição gênica que implicará na regulação e produção de insulina, mecanismos 

de secreção, alteração no transporte de glicose, ou seja, no GLUT 2, e na formação 
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do pâncreas.  O MODY é responsável por cerca de 2 a 5% dos casos de DM2, na 

infância e adolescência. Geralmente é de fácil detecção, com a presença de 

hiperglicemia(OLIVEIRA; FURUZAWA; REIS, 2002) . 

Além disso, formas poligênicas estão presentes na DM2, genes que são 

propensos a apresentar mutação por hereditariedade, são IRS1, β3-AR com 

polimorfismo e o glicogênio síntese que irão afetar a homeostase glicêmica, e esta 

expresso em tecidos, como fígado e as células beta pancreáticas (REIS; VELHO,  

2002) 

Mutações na proteína IRS e na NPP1, inibem o funcionamento adequado de  

fosforilação e ativação de enzimas que levariam a translocação do GLUT 4 para  a 

membrana celular.  Já as mutações na CAPN10, não permite a decomposição dos 

ácidos graxos, levando ao acumulo e obstruindo todas as proteínas responsáveis 

por levar a glicose para dentro da célula (REIS; VELHO, 2002) 

Geralmente ocorre associação com outras doenças como hipertensão e 

aterosclerose e geralmente leva alguns para o seu desenvolvimento, é um 

agravamento da intolerância a glicose e quando o corpo não consegue mais 

compensar os efeitos ocasionados pela glicotoxidade. Inicialmente com a 

hiperglicemia, elevação da insulina, porem sem resposta da mesma, levando a um 

não armazenamento de glicogênio, que junto a produção hepática elevam os níveis 

de glicose e provocando mais glicotoxidade (OLIVEIRA; MILECH, 2013) 
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3. DIABETES TIPO 2 EM CRIANÇAS E ADOLECENTES 

 

Adiabetes tipo 2 tem se tornado uma verdadeira epidemia de domínio 

mundial, que vem afetando cada vez mais jovens e crianças, principalmente 

países industrializados e subdesenvolvidos. Isso ocorre devido ao aumento de 

casos de obesidade quem vem afetando pessoas nessa faixa etária e que vem se 

tornando mais freqüente devido a mudanças no estilo de vida, sedentarismo e 

dietas hipercalóricas. (MACÊDO et al., 2010). Dentre as doenças caracterizadas 

como Doença Crônica Não Transmissível, as DCNT, a DM2 se destaca a nível 

mundial, e no ranking das 10 principais doenças que causaram mais mortes no 

ano de 2011. Estudos vêm apontando associações do excesso de peso e a maior 

prevalência da doença. (COSTA et al,.2015). 

Atualmente cerca de 8 a 45% de diabetes nos Estados Unidos é de 

característica não auto-imune. Crianças e adolescentes de raça negra, mexicanas 

e indígenas desse mesmo país apresentam maior probabilidade no 

desenvolvimento devido a fatores étnicos. No Brasil, um estudo realizado em São 

Paulo mostra que indivíduos com excesso de peso e histórico familiar de DM2 

apresentam uma falha na ação da insulina, ou seja, resistência insulínica, mesmo 

em jovens (DIRETRIZES SBD 2014). 

A Ásia vem ganhando destaque, por demonstrar um crescimento 

alarmantes, onde o número de casos de diabetes do tipo 2 é o dobro ou até maior 

que o número de casos de diabetes do tipo 1. A DM2 vem sendo uma 

problemática de saúde pública, visto que o número de casos cresce a cada ano e 

surgindo com mais freqüência em indivíduos de faixa etária menor. (MACÊDO et 

al,. 2010) 

De acordo com Corrêa; 2004, p 1) 

Aincidência de DM2 na infância e na adolescência aumentou 
significativamente na última década, especialmente em minorias 
raciais. Até 1990, menos de 5% dos casos de diabetes 
diagnosticados na população abaixo de 20 anos era de DM2. 
Atualmente, estes valores atingem 20% dos americanos obesos 
nesta faixa etária. 
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Entre os fatores desencadeantes para a DM 2, está o baixo peso da 

criança ao nascer associado a uma obesidade no futuro, o risco de 

desenvolvimento da doença cresce substancialmente. A Obesidade é outro 

grande fator desencadeante a uma possível síndrome metabólica e 

conseqüentemente a DM2, além de está ligada a aumento da pressão sanguínea, 

anormalidades nos níveis de lipídeos e insulina. (MACÊDO; et al, 2010) 

Crianças e jovens do sexo feminino apresentam uma menor sensibilidade a 

insulina e são mais suscetíveis ao risco de desenvolvimento da DM2 em todas as 

comunidades estudadas. Meninas afro-americanas apresentaram maior 

resistência insulínica, o que explicaria as taxas mais altas em meninas afro-

americanas (GABBAY; CESARINI; DIB, 2003) 

A obesidade se tornou um fator de ampla importância no desenvolvimento 

da DM2, uma vez que o acúmulo de gordura, principalmente a visceral, implica 

em uma serie de eventos, que irão alterar o metabolismo, do glicogênio, com o 

aumento de ácidos graxos livres circulantes, conseqüentemente impedindo a 

captação de glicose, o que leva a um processo vicioso na síntese da glicose 

elevando ainda mais a glicemia (CARDOSO; OVANDO; SILVA, 2007).  Podendo 

levar a uma Resistência Insulínica, que é um dos primeiros sinais para o 

desenvolvimento da doença. (OLIVEIRA; MELLO; CINTRA, 2004). 

No Brasil houve uma evolução da obesidade frente a um processo da 

modificação nutricional no país, diversas transformações no cenário alimentar dos 

brasileiros diante de uma vida cotidiana mais corrida e sedentária e da oferta de 

alimentos de fácil acesso e com valor calórico acentuado. O que vem se tornando 

um alerta, diante da associação da obesidade com as DCNT, principalmente a 

diabetes do tipo 2, em que o número de jovens afetados cresce a cada ano. 

(FERREIRA; MAGALHÃE, 2006) 

Tabela 1. Evolução da frequência de excesso de peso no Brasil entre 

crianças e adolecêntes .  
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Fonte: POF 2008-2009 – IBGE. Períodos 1974-1975, 1989, 2002-2003 2 2008-2009. 

O excesso de peso é desencadeado por fatores como, má distribuição de 

alimento durante a infância, substituição do aleitamento materno e sedentarismo. 

O IMC (índice de massa corporal) é a análise mais utilizada para verificar e 

classificar se a criança apresenta sobrepeso ou obesidade. Geralmente, a 

Resistência insulínica é a primeira anomalia observada para o curso da doença, 

que é definida como uma falha da insulina em estimular os músculos e tecidos 

adiposos a captarem glicose e prejudicando a quebra gordura por esse hormônio, 

elevando a taxa desses ácidos graxos livres, que irão alterar ainda mais o 

transporte de glicose para esses órgãos. (GABBAY; CESARINI; DIB, 2003) 

Segundo um estudo realizado em crianças e adolescentes atendidos no 

ambulatório de obesidade, em Osasco, São Paulo no período entre 2010 e 2012, 

evidenciou que 42,7% dos indivíduos além de obesidade, eles apresentaram 

também alterações clinicas e metabólicas importantes, como hiperinsulinemia e 

hipercolesterolemia . (ROMUALDO;NOBREGA; ESCRIVÃO, 2013) 
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Quadro 1. Valores absolutos e percentuais das características clínicas e 

metabólicas das crianças e dos adolescentes obesos, segundo o sexo e o índice 

HOMA-IR 

 

Fonte: Adaptado de Romualdo, et al (2013) 

Determinados fatores estão relacionados com o surgimento de RI, como a 

obesidade, fatores genéticos, raça, peso ao nascer e puberdade.  A raça, na RI 

apesar de ser um pouco mais complexo, é bem evidente ao estar associada a 

outros fatores como o caso da obesidade, o que pode ser observado em uma 

análise de comparação entre crianças afro-americanas e as caucasianas, em que 

adolescentes saudáveis afro-americanas tem uma RI mais acentuada, cerca de 

30% em relação as caucasianas. (GABBAY; CESARINI; DIB, 2003) 
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Outro fator relevante apresentado em estudo, que esta relacionado a 

Resistência Insulínica, é a puberdade, foi observado que grande parte do 

diagnóstico da DM2 ocorre habitualmente as 13 anos de idade, esse estudo 

aponta que durante essa fase, a puberdade é associada a uma RI relativa, com 

uma diminuição de cerca de 30% da ação da insulina em comparação com 

crianças pré-púberes. Esse fenômeno ocorre porque o hormônio do crescimento, 

o HC, estimula a lipólise, ocasionado uma maior oxidação dos ácidos graxos 

livres resultando na ação da insulina. (GABBAY; CESARINI; DIB, 2003) 

Os indivíduos afetados com diabetes do tipo 2, tem pelo menos um parente 

de primeiro ou segundo grau portadores da DM2, evidenciando que antecedentes 

familiares podem influenciar no acometimento da doença. Conforme puderam 

analisar, esses mesmos indivíduos compartilhavam do mesmo estilo de vida que 

seus familiares, com o consumo elevado de gordura, além do sedentarismo 

(GABBAY; CESARINI; DIB, 2003) 

Crianças geralmente são assintomáticas ou apresentam sintomas bem 

sutis, quase imperceptíveis durante um bom tempo, sendo que cerca de 30% 

apresentam sede excessiva, polidipsia leve e apenas algumas apresentam 

histórico de candidíase vaginal. Alterações lipídicas também são vistas entre 6% a 

15% dessas crianças (DIRETRIZES SBD, 2014) 

A hiperglicemia colabora para o desenvolvimento de aterosclerose, 

comprometendo pequenos e grandes vasos, levando a quadros graves como 

retinopatia diabética, problemas cardiovasculares, nefropatia diabética e 

neuropatia diabética. A AGEs (formação de produtos finais de glicação) tem papel 

fundamental na patogenia das complicações da diabetes mellitus, as AGEs faz 

uma interação com receptores presentes na membrana plasmática  e alteram a 

sinalização intracelular, conseqüentemente na liberação das citocinas pró- 

inflamatórias, citocinas pró- escleróticas e radicais livres contribuindo ainda mais 

para a progressão das complicações da diabetes. (TSCHIEDEL, 2014) 
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4. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  

A sobrecarga glicêmica crônica está correlacionada a danos celulares, 

difusão e a falência de órgãos, como é o caso do coração e rins. Esta associada a 

doenças cardiovasculares e complicações vasculares, que se não tratadas a 

tempo, pode levar a morte do paciente.A DM2 apresenta múltiplos fatores e 

causas complexas, na grande maioria dos casos, a doença se apresenta de forma 

silenciosa, assintomática. Geralmente é descoberta em exames de rotina, em que 

se tem resultados alterados ou quando o pacientes já apresenta alguma tipo de 

complicação do diabetes (GROSS et al,. 2002) 

Por se tratar de uma enfermidade em grande escala de expansão mundial, 

e se apresentar de forma geralmente silenciosa, a investigação deve sempre ser 

primordial em pacientes que apresentarem fatores de risco para o 

desenvolvimento da diabetes. O critério para o diagnóstico da DM2 sofre 

modificação pela American Diabetes Association, no ano de 1997 e aceito pela 

OMS e Associação Brasileira de Diabetes com o intuito de melhor prevenir as 

complicações da doença. (DIRETRIZES SBD,2014) 

Os fatores que levam a uma investigação da DM2 é o excesso de peso, 

determinado pelo um IMC maior a 25mg/m² com associação de seguintes fatores: 

histórico familiar com primeiro ou segundo grau de parentesco, hipertensão 

arterial e hiperglicemia. As crianças, assim como os adultos, são assintomáticas 

ou apresentam sintomas bem sutis (GROSS et al,. 2002) 

Apesar de boa parte dos pacientes não apresentarem sintomas da doença, 

alguns sinais sutis podem ser observados, sinais esses como poliúria, fadiga, 

visão turva e perda de peso inexplicável. O precoce diagnóstico das alterações no 

nível e tolerância da glicose e da DM2 permite que uma maior e eficácia 

terapêutica que poderá atrasar o aparecimento de complicações da doença 

(GROSS et al,. 2002) 

Os métodos utilizados para o diagnostico da DM2 de acordo com American 

Diabetes Association e a OMS são, as Glicemia em Jejum (GJ), Teste de 

Tolerância a Glicose (TOTG) e um pouco mais recente foi aceito a Hemoglobina 
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Glicada (HB1Ac), realizada pelo método de Cromatografia Líquida de Alta 

Performace (HPLC) (CAVAGNOLLI et al,. 2010) 

É importante a diferenciação das diabetes em crianças e jovens, visto que 

o diabetes do tipo 1 é mais predominante nessa faixa etária, para um adequado 

tratamento da doença. O diagnóstico de DM2 na infância e juventude deve ser 

feito de acordo com a avaliação clínica, como o histórico familiar e presença de 

obesidade, por exemplo, sinais de Resistência Insulínica, realização de uma 

glicemia em jejum Em crianças, quando não houver indícios de quadro de 

característica de metabolismo descompensado, como a poliúria, perda de peso 

sem explicação e polidipsia, as medidas que são utilizadas para levar o 

diagnóstico são as mesmas empregadas em adultos(GABBAY; CESARINI; DIB, 

2003) 

Entre os anos de 1997 e 2003, foi reconhecido um grupo em que as 

condições dos valores de glicemia  estão acima do valor de referencia, porém a 

baixo dos valores de diagnóstico, esse grupo é denominado de pré-diabetes é 

pode ser classificado em GJA (Glicemia em Jejum Alterada) e TDG (Tolerância 

Diminuída a Glicose). A GJA pode ser diagnosticada pela glicemia após jejum de 

8 horas, enquanto que a TDG somente pode ser identificada por meio da 

realização do teste oral de tolerância a glicose, o TTG. (SOUZA et al,. 2012) 

Nessa fase, a resistência insulínica já esta presente no indivíduo, e não 

tendo a presença de medidas que tende a prevenir o curso da doenças, ela 

evolui, instalando assim a doença propriamente dita, ocasionando assim 

futuramente sua manifestação clínica e possíveis complicações. Por isso é 

necessário, uma investigação, visto que a doença em si pode ser evitada ou 

retardada, quando esse tipo de diagnóstico é observado logo de inicio. (SOUZA et 

al,. 2012) 
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Tabela 2. Classificação dos distúrbios do metabolismo da glicose. 

 

Fonte: Adaptado  Souza et al,. 2012 

Atualmente os critérios utilizados para de fato diagnosticar um indivíduo 

com diabetes são sintomas característicos associado a uma glicemia casual, ou 

seja, realizada a qualquer hora do dia, igual ou maior que 200mg/dL, glicemia em 

jejum igual ou maior que 126 mg/dL, sendo que nos casos que ocorrem pequenas 

elevações da glicemia, devem ser realizado uma repetição do teste em outro dia, 

e Glicemia de 2 horas pós sobrecarga de 17g de glicose maior que 200 mg/dL 

(GROSS et al,. 2002) 

A Glicemia em Jejum é realizada através do soro ou plasma do paciente, 

por método enzimático, na maioria das vezes, como a oxidade ou hexoquinase. 

As reações desses métodos geram um produto, proporcional a uma concentração 

de glicose inicial. O método de hexoquinase é mais aceito como referencia para a 

quantificação da glicose. A análise de glicose plasmática é o método mais 

econômico e de fácil execução, o que faz ele ser utilizado com maior número de 

pessoas.(HENRY, 2012).  

É utilizado um tubo contendo fluoreto de sódio, tubos sem o fluoreto 

também podem ser utilizados, desde que ocorra a centrifugação do material logo 
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após a punção venosa. Reações metabólicas podem ocorrer, caso não haja a 

centrifugação do material, permitindo a interação das hemácias com a glicose, 

levando a uma possível alteração no resultado do exame. A presença de fluoreto 

de sódio no tubo impede a reação de glicólise. (HENRY, 2012). 

Quadro 2. Critérios laboratoriais de normoglicemia, pré-diabetes e DM, adotados 

pela Sociedade Brasileira de Diabetes. 

 

Fonte: Adaptado Diretrizes SBD 2017 

A TOTG é outro exame utilizado para diagnóstico, caracterizado tanto pela 

ADA como pela OMS como método ideal de critério individual e para pesquisa 

epidemiológica, é capaz de identificar cerca de 2% a mais de indivíduos que o 

método de glicemia em jejum. Para a realização desse exame, o paciente deve 

restringir da sua alimentação 150g de carboidrato pelo menos 3 dias antes do 

exame, deve estar de jejum 8 horas no dia do exame, não fumar e nem caminhar 

durante o exame, o recomendado é que o paciente permaneça no local até o fim 

da realização do exame (GROSS et al,. 2002) 
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As medicações que podem de algum fato interferir no resultado do exame 

devem ser anotadas, o paciente deve ingerir cerca de 75g de glicose anidra 

dissolvida em cerca de 300 ml de água em no máximo 5 minutos após a primeira 

coleta em jejum. Deve ser coletado o sangue antes e duas horas após a ingestão 

da glicose, sendo que o sangue deve ser centrifugado imediatamente para a 

separação do plasma e análise da glicose (GROSS et al,. 2002) 

Um outro método que tem ganhado destaque no meio diagnóstico é a 

Hemoglobina Glicada, ou HB1Ac. Antes a HB1Ac era ultilizada um método de 

controle da diabetes, porém a sua dosagem tem se tornado mais aceita e 

empregada no diagnóstico após a sua validação através de dois estudos 

realizados, o  Diabetes control ad complications Trial  (DCCT) e United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (NETTO et al,. 2009). 

O método apresenta vantagens como a baixa variabilidade, maior 

estabilidade pré-analítica, jejum dispensável e pode ser medidas por métodos 

padronizados.  A metodologia empregada deve ser a cromatografia líquida de alta 

performace (HPLC) ou outro método certificado pelo NGSP. A HB1Ac é o melhor 

para avaliar em termos de adição, a exposição do níveis de glicose e possíveis 

riscos de complicações ocasionadas pela DM2 (NETTO et al,. 2009). 

Porém, assim como outros métodos a dosagem de hemoglobina glicada 

também esta sujeito a interferências, devido a situações patológicas, como 

anemias, uremia e outras situações que podem interferir na hemácia. Apesar de 

tratado ultimamente como um método para diagnóstico é importante ressaltar que 

é um exame com especificidade, porém sem sensibilidade, o que seria um 

complemente da glicose em jejum. Em crianças e adolecentes esse método ainda 

não apresenta metas que estão rigidamente determinadas, ao contrario dos 

adultos (NETTO et al,. 2009). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A diabetes do tipo 2 é uma doença em que na maioria dos casos se mostra 

assintomática, e que pode levar a quadros extremos e bem preocupantes para as 

pessoas acometidas, podendo levá-las a  óbitos se não diagnosticada precocemente 

e tratada de maneira correta. 

A proporção mundial de forma acelerada é um alerta, principalmente visto que a 

faixa etária mais alarmante é a da infância e adolescência, idade considerada rara 

para essa doença há algumas décadas atrás. Sedentarismo e obesidade são dois 

dos principais fatores responsáveis para o aumento do número de jovens 

acometidos pela doença.  

Através desse trabalho, pode- se observar a proporção que o diabetes do tipo 2 vem 

obtendo nas  ultimas décadas, em decorrência do hábitos de vida, que na maioria 

dos casos não é saudável, em jovens e crianças, e que o excesso de peso tem um 

fator relevante para o desenvolvimento da resistência insulínica.  

Entende-se que mesmo sendo uma doença considerada quase que assintomática é 

importante ficar atento a história clínica do paciente, caso apresente pelo menos dois 

fatores é importante a realização do exame laboratorial, para um controle e possível 

diagnostico precoce, podendo obter um tratamento precoce e menores complicações 

futuras. 
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