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RESUMO 

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica decorrente da ausência de insulina e/ou 
incapacidade em operar de forma adequada seus efeitos. É uma doença que gera 
inúmeras disfunções apresentando alta prevalência e incidência, o que a destaca 
como um problema de saúde pública não apenas no Brasil mas no mundo, 
necessitando prioritariamente de medidas efetivas voltadas para sua prevenção. 
Dentre os tipos de diabetes na maioria dos casos o tipo 2 é o mais comum e vem 
gerando complicações que impactam de forma negativa a qualidade de vida de seus 
portadores. Nesse sentido, estratégias educativas são ferramentas essenciais para 
alcançar resultados positivos em sua prevenção e nesse cenário o profissional 
farmacêutico é imprescindível, em face da assistência prestada aos pacientes 
diabéticos e por conduzi-los à maior adesão aos tratamentos. Esta revisão 
bibliográfica teve cunho exploratório descritivo abordando os aspectos gerais do 
Diabetes mellitus e sendo realizada através de livros, sites especializados, revistas e 
em artigos no Scientific Electronic Library Online (SciELO), acerca do diabetes mellitus 
e o seu impacto na qualidade de vida de seus portadores, em seguida compilados e 
posteriormente redigidos de forma coerente em relação ao tema apresentado neste 
trabalho. O mesmo possui a finalidade de esclarecer aspectos gerais do Diabetes 
Mellitus conscientizando não somente seus portadores mas também os profissionais 
da área da saúde, porque a educação de um paciente diabético é sem dúvida a parte 
mais essencial do tratamento, possibilitando não somente a prevenção mas um 
adequado controle da doença.  O objetivo deste trabalho foi abordar os aspectos 
gerais do diabetes mellitus e o impacto que esta disfunção pode gerar na vida de seus 
portadores, contribuindo efetivamente na prevenção e manutenção da mesma. 
 

Palavras-chave: Complicações; Diabetes mellitus; Fatores de risco; Qualidade de 
vida; Saúde Pública; 
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ABSTRACT 

Diabetes mellitus is a chronic disease due to lack of insulin and / or inability to 
adequately operate its effects. It is a disease that generates numerous dysfunctions 
presenting high prevalence and incidence, which highlights it as a public health 
problem not only in Brazil but worldwide, necessitating effective measures aimed at its 
prevention. Among the types of diabetes in most cases type 2 is the most common and 
has been generating complications that negatively impact the quality of life of its 
patients. In this sense, educational strategies are essential tools to achieve positive 
results in their prevention and in this scenario the pharmaceutical professional is 
indispensable, given the assistance provided to diabetic patients and for leading them 
to greater adherence to the treatments. This bibliographic review had a descriptive 
exploratory approach addressing the general aspects of Diabetes mellitus and being 
carried out through books, specialized websites, journals and articles in the Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), about diabetes mellitus and its impact on the 
quality of life of Their bearers, then compiled and later written coherently in relation to 
the theme presented in this work. The purpose of this study is to clarify general aspects 
of Diabetes Mellitus by raising awareness not only of its patients but also health 
professionals, because the education of a diabetic patient is undoubtedly the most 
essential part of the treatment, making possible not only prevention but Adequate 
control of the disease. The objective of this study was to address the general aspects 
of diabetes mellitus and the impact that this dysfunction can have on the lives of its 
patients, effectively contributing to the prevention and maintenance of diabetes 
mellitus. 
 
Key-words: Complications; Diabetes mellitus; Risk factors; Quality of life; Public 
health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O diabetes ocasionado por um conjunto de distúrbios metabólicos que podem 

levar a um quadro hiperglicêmico. Sua prevalência e incidência vêm aumentando de 

forma alarmante sendo caracterizada como um problema de saúde pública, face aos 

indicadores de morbidade e mortalidade concernentes a mesma. 

Infelizmente esta doença tem feito muitas vítimas culminando na produção de 

muitas complicações no organismo. Os fatores de risco que a norteiam na maioria das 

vezes está relacionado as mudanças abruptas de hábito, por isso sendo cada vez 

mais necessárias medidas estratégicas para frear seu desenvolvimento, sendo 

preciso que haja maior esclarecimento sobre a doença aos profissionais da área da 

saúde onde há a responsabilidade de intensificarem ações de promoção à saúde, pois 

quanto mais informações a população obtiver maior será a compreensão, resultando 

em melhores resultados, não apenas para o controle da doença quando se refere ao 

diabetes mellitus tipo 1, mas também no que diz respeito a prevenção no diabetes 

mellitus tipo2. 

Em se tratando do diabetes mellitus, o cenário não é dos melhores, pois esta é 

uma doença que tem acometido milhares de pessoas não somente no Brasil, mas em 

muitos outros países. É muito importante, que os aspectos inerentes ao diabetes 

sejam descritos de forma paulatina auxiliando assim na compreensão da doença. 

Todo conhecimento adquirido é de suma importância para que o portador do diabetes 

tenha maior adesão ao tratamento e atinja acima de tudo um grau de qualidade de 

vida mais adequado e saudável. Acredita-se que o paciente diabético com maior 

conhecimento acerca de sua doença, com certeza terá maior controle, estabilizando 

assim o seu quadro e evitando também as consequências graves decorrentes das 

constantes descompensações. É evidente a necessidade do conhecimento sobre os 

fatores que impactam no estilo de vida de uma pessoa portadora do diabetes, assim 

como sua adesão ao tratamento e neste cenário a presença do profissional 

farmacêutico é imprescindível. Por isso este trabalho se justifica por ter-se o 

conhecimento que o diabetes mellitus é um dos principais fatores de mortalidade e 

morbidade atualmente. 

Como o portador do diabetes mellitus pode ter a sua qualidade de vida 

influenciada por esta disfunção metabólica?  
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A coleta dos dados e seleção dos artigos científicos foi realizada através da 

biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO) por abranger uma 

coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros, utilizando para seleção dos 

artigos os descritores: “Diabetes mellitus”, “fatores de risco”, e “qualidade de vida dos 

diabéticos”. 

O objetivo principal deste trabalho foi abordar sobre os aspectos gerais que 

circundam o diabetes mellitus e consequentemente sua influência na qualidade de 

vida dos seus portadores, contribuindo incisivamente na prevenção e manutenção 

efetiva da mesma.  

Este trabalho teve por objetivos específicos abordar os fatores de risco bem 

como as complicações geradas pelo diabetes mellitus, descrever as formas de 

diagnóstico, a sintomatologia e também os tipos disponíveis de tratamento.  
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2 DIABETES MELLITUS  

 

De acordo com Eronita de Aquino (2009), etimologicamente a palavra 

diabetes, teve a sua origem no grego significando atravessar. Em tempos remotos, 

qualquer pessoa que excretava urina demasiadamente era portadora de uma afecção 

considerada como diabetes e se urina excretada fosse açucarada esta pessoa poderia 

ter o diagnóstico de diabetes mellitus.  

O diabetes mellitus (DM) representa um distúrbio metabólico de natureza 

crônica degenerativa e de múltipla origem, estando associada à deficiência relativa ou 

absoluta de insulina, configurada clinicamente por alterações metabólica, vascular e 

neuropática. O diabetes mellitus também abrange alterações no metabolismo das 

proteínas e dos lipídios, além da hiperglicemia (ALMINO et al., 2009). 

O portador do diabetes mellitus apresenta um ineficiente mecanismo de 

regulação da glicose plasmática.  

De acordo com o fisiologista Guyton e Hall (2006) o diabetes mellitus é uma 

síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, proteínas e lipídios que é 

causada pela ausência da secreção da insulina ou pela diminuição da sua 

sensibilidade nos tecidos. A insulina é o hormônio responsável por esse metabolismo 

e o mesmo possibilita que todo o mecanismo hormonal seja realizado de maneira 

eficiente no organismo. A insulina é produzida pelas ilhotas de Langerhans no 

pâncreas, sendo este o órgão de maior importância para que ocorra a síntese da 

insulina endógena. 

O diabetes mellitus é visto como um problema de saúde pública, devido à 

amplitude de casos existentes, sendo considerada como a segunda doença crônica 

mais comum entre a infância e à adolescência, gerando prejuízos descomunais aos 

cofres públicos em relação ao alto dispêndio com o tratamento. Os indivíduos 

diabéticos possuem 2,4 vezes mais despesas médicas que os indivíduos que não tem 

diabetes, sendo estes do mesmo sexo, idade ou raça. Os diabéticos têm o seu nível 

de capacidade muito diminuída, caindo assim a sua produtividade no trabalho e 

limitando suas capacidades funcionais, o que acaba resultando em uma 

aposentadoria precoce (REMPEL et al., 2010). 

O diabetes mellitus não é considerada como sendo uma única patologia e sim 

um aglomerado de distúrbios metabólicos que possui como fator preponderante a 

hiperglicemia, em outras palavras é presença do açúcar em elevada quantidade no 
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organismo, mais especificamente no sangue, a qual sua causa é devido defeitos na 

ação da insulina, na excreção de insulina ou em ambos os casos, o impedimento da 

entrada da glicose nas células para que a mesma possa ser metabolizada 

corretamente. É uma doença que de forma silenciosa vai aos poucos se instalando e 

provocando muitas complicações, ocasionando no início da doença sintomas bem 

comuns, como fome e sede demasiada, boca seca, perca significativa do peso e 

grande quantidade de urina (SBD, 2009). 

O Ministério da saúde (1993) relatou que a influência do diabetes na saúde da 

população é altamente prejudicial. Quando não controlada de maneira gera muitas 

internações, pois uma pessoa portadora do diabetes é muito mais vulnerável, tendo 

assim mais chances de desenvolver nefropatia e amputação de membros inferiores 

do que a população geral. Além disso, o infarto cardíaco também ocorre com maior 

frequência no diabético. 

Mundialmente os pacientes portadores da DM geram custos diretos em 

investimentos nacionais em saúde, de acordo com a prevalência local e também a 

complexidade do tratamento disponível que podem variam de 2,5% a 15%. Estes 

pacientes são capazes de consumir em média duas vezes mais recursos do que os 

pacientes não-diabéticos (BARCELÓ et al., 2003). 

O risco em adquirir o diabetes mellitus vem crescendo assustadoramente entre 

os indivíduos sedentários, como excesso de peso, obesidade central, aumento da 

pressão arterial, hábitos alimentares inadequados, idade avançada e também história 

familiar de diabetes, sendo este último considerado como um fator de risco não 

modificável (SBD, 2009). 

O diabetes vem atingindo proporções epidêmicas alarmantes possibilitando em 

25% um paciente diabético a desenvolver ulcerações nos pés (KHANOLKAR; BAIN; 

STEPHENS, 2008; MONTEIRO-SOARES et al., 2011). 

O diabetes mellitus é marcado pela hiperglicemia crônica resultando nos 

distúrbios do metabolismo dos lipídios, carboidratos e proteínas, acarretando 

modificações na produção e secreção da insulina (GUIDONI et al., 2009).  

O diabetes mellitus tem seu diagnóstico laboratorial baseado na avaliação da 

glicose após um de jejum entre 8 e 12 horas. Se tem preconizado que o diagnóstico 

precoce seja feito e também o rastreamento da doença em várias ocorrências, em 

consequência do diabetes mellitus tipo II ser descoberto tardiamente, onde o paciente 

já apresenta cronicidade da doença e severas complicações (CZEPIELEWSKI, 2001). 
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O diabetes mellitus é uma das poucas doenças que exige do paciente um grau 

muito elevado de atenção de autopoliciamento em seus hábitos, onde o indivíduo 

precisa fazer um rígido controle de seu nível glicêmico (BAPTISTA, 1992). 

Os portadores de diabetes estão vulneráveis a complicações e as mesmas 

podem trazer risco de amputação, então a equipe multidisciplinar deve avaliar o risco 

para que intervenções apropriadas sejam tomadas no momento cabível. O tratamento 

muitas vezes poderá evitar uma amputação dos membros inferiores (OCHOA-VIGO; 

PACE, 2005). 

O fator primordial para que as complicações do diabetes mellitus sejam 

desencadeadas é a hiperglicemia crônica. É normal que ocorra o desenvolvimento 

das macroangiopatias, responsáveis por comprometerem as artérias coronarianas, 

dos membros inferiores e as cerebrais. Existem também outras complicações 

manifestadas no Diabetes mellitus e envolvem as microangiopatias, afetando, 

particularmente a retina, o glomérulo renal e os nervos periféricos (BARBOSA et al., 

2009; SCHEFFEL et al., 2004). 

Dentre as complicações do diabetes mellitus está a cetoacidose. A cetoacidose 

diabética (CAD) é uma complicação metabólica aguda do diabetes mellitus, 

caracterizada por hiperglicemia, cetose e acidose. Quando não há o reconhecimento 

desta condição ocorre uma degradação progressiva podendo provocar sequelas 

graves. A CAD acontece quando há defeitos na secreção de insulina, seja ela total ou 

parcial e estimula a liberação de hormônios contra insulínicos como glucagon, cortisol, 

catecolaminas e hormônio do crescimento (BARONE et al., 2007; DAMIANI, 2008). 

 

2.1 MECANISMO DE REGULAÇÃO DA GLICOSE 

 

A glicose desempenha papel importante para diversas células e tecidos por ser 

uma essencial fonte de energia, ou seja, pode ser comparado como um combustível 

e seus níveis são controlados por vários órgãos que regulam sua entrada e saída no 

sangue. 

Existem dois hormônios, a insulina e o glucagon que trabalham sinergicamente 

para a manutenção das concentrações normais de glicose no sangue através de um 

mecanismo de regulação. 

Quando a glicose não consegue ser regulada acontece um distúrbio chamado 

hiperglicemia, sendo causado pela ausência de produção ou deficiência da ação da 
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insulina no organismo humano, que vai gerar então o diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 

2. A insulina é o hormônio responsável pela essa regulação e o mesmo é secretado 

pelas células betas pancreáticas, fazendo com a glicose entre no interior das células 

(MEDCEL, 2017). 

Essa regulação é realizada pelos hormônios, sistema nervoso central e 

periférico bem como condições metabólicas do organismo. Dentre estes hormônios 

os mais importantes são a insulina e o glucagon como representado pela Figura 1, 

permitindo assim a elevação ou redução dos níveis glicêmicos e os mesmos são 

produzidos pelo pâncreas. A insulina possui a função de facilitar a entrada da glicose 

nas células e o armazenamento do glicogênio no fígado (FAUCI et al., 2008). 

 

        Figura 1 - Mecanismo de regulação da glicose  

Fonte: Williams (2002, p.248) 
 

 

A glicose é regulada através do pâncreas nas ilhotas Alfa (α) e Beta (β). Quando 

o nível de glicose se encontra elevado, o pâncreas então libera a insulina, para facilitar 

a entrada da glicose nas células, principalmente as musculares e as do fígado, onde 

http://www.infoescola.com/anatomia-humana/pancreas/
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as moléculas de glicose são armazenadas como glicogênio, uma substância insolúvel 

de reserva, ou seja, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. 

Quando os níveis da glicose encontram-se reduzidos, o pâncreas então libera 

o glucagon, um hormônio hiperglicemiante, favorecendo a hidrólise de glicogênio no 

fígado, liberando assim a glicose para o sangue. Cada Ilhota de Langerhans se 

constitui de diversos tipos de células. Destacando-se as células α, que produzem o 

hormônio glucagon e as células β, que produzem a insulina (TORTORA; 

GRABOWSKI, 2003; OOCITIES, 2017).  

Esses dois hormônios, a insulina e o glucagon, são bastante importantes devido 

aos seus efeitos no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras. 

Já as células α são as responsáveis por produzirem o glucagon em resposta 

aos baixos níveis de glicose no sangue e em seguida, o glucagon conduz o fígado ao 

aceleramento da conversão do glicogênio em glicose através da glicogenólise. O 

mesmo é capaz de promover a formação de mais glicose a partir do ácido láctico e 

alguns aminoácidos através da gliconeogênese, consequentemente a glicose é 

liberada mais rapidamente pelo fígado elevando assim os níveis glicêmicos 

(TORTORA; GRABOWSKI, 2003). 

O glucagon secretado pelas células α das ilhotas de Langerhans, é muito 

importante principalmente para evitar um quadro de hipoglicemia acentuado no 

organismo (OOCITIES, 2017). 

As células β produzem insulina em resposta aos altos níveis altos de glicose no 

sangue. A insulina então acelera o transporte de glicose para as células, fazendo com 

que os níveis glicêmicos no sangue sejam reduzidos. A insulina também reduz a 

hiperglicemia através de muitos outros mecanismos como por exemplo, acelerando a 

conversão da glicose em glicogênio através de um processo denominado glicogênese 

ao promover a lipogênese (TORTORA; GRABOWSKI, 2003). 

A insulina produzida pelas células β das ilhotas de Langerhans, atua no 

metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras (OOCITIES, 2017). 

Logo após a refeição, os níveis glicêmicos se elevam e o corpo responde 

rapidamente na tentativa de reduzir as concentrações de glicose. Quando os níveis 

glicêmicos estão em circunstâncias normais não ultrapassam 140 mg/dL, mesmo após 

o consumo de alimentos que contém grande quantidade de carboidratos (GUYTON; 

HALL, 2006). 
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O corpo demanda de ações como captação, uso, armazenamento e excreção 

durante o mecanismo de regulação da glicose (DEFRONZO, 2004; GERICH, 2000). 

Quando não ocorre uma utilização imediata da glicose ela é armazenada 

geralmente pelo fígado, na forma de glicogênio GUYTON; HALL, 2006) e se os seus 

níveis estiverem muito elevados, o rim então desempenhará uma função muito 

importante que é a de excretar essa glicose resultando na urina a presença da mesma 

(DEFRONZO, 2004; GERICH, 2000). 

O diabetes é uma doença crônica e grave que acontece pela produção 

insuficiente de insulina pelo pâncreas (diabetes tipo 1) e quando o organismo não 

consegue usar de forma eficaz a insulina que produz (diabetes tipo 2) (AGÊNCIA 

BRASIL, 2017). 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) 

embora muitos acreditem que no diabetes mellitus só exista a hiperglicemia, engana-

se, pois todos que tem diabetes, de tempos em tempos apresentam quadros de 

hipoglicemia. 

Existem valores de referência que determina se uma pessoa tem hipoglicemia 

ou hiperglicemia como demonstra a Figura 2, logo abaixo. 

 

Figura 2 - Valores de referência 

 
Fonte: Portal do diabetes (2017) 

 

É muito importante que o portador do diabetes verifique frequentemente o seu 

nível de glicose no sangue para manter maior controle da doença. 
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Quando se trata de uma pessoa portadora do diabetes mellitus a hiperglicemia 

é prevalente sendo a causa das complicações diabéticas. É muito importante realizar 

a verificação dos níveis de glicose no sangue para saber quando o nível de glicose no 

sangue está com seu nível elevado, ou seja, fora do valor de referência ideal. Entre 

os principais sintomas apresentados no quadro de hiperglicemia estão os altos níveis 

de açúcar na urina, micção frequente e muita sede (ICD, 2017).  

No caso da hipoglicemia ocorre a diminuição dos níveis glicêmicos com ou sem 

sintomas, onde os valores da glicose estão abaixo de 70mg/dL, sendo uma frequente 

complicação na insulinoterapia intensiva.  

A hipoglicemia acomete crianças, principalmente as menores de cinco anos 

mas os adolescentes estão entre o grupo de maior risco de hipoglicemias, devido as 

características de comportamento dessa faixa etária e seus aspectos psicossociais 

(ICD, 2017).  

O quadro de hipoglicemia em situações extremas pode levar a pessoa a perder 

a consciência, ou mesmo a crises convulsivas, que são muito graves e precisam de 

medidas imediatas (SBD, 2017). 

É relevante não considerar apenas a referência de 70 mg/dL, é necessário que 

o médico diga quais níveis são muito baixos para o portador do diabetes (SBD, 2017). 

 

2.3 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS  

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2014) ao passo que o 

número de diabéticos aumenta, a doença consegue assumir uma proporção dentro 

dos orçamentos das organizações. Há indicativos de projeções nos próximos 25 anos 

em que o diabetes se tornará em termos de incapacitação da população um dos 

maiores fatores e infelizmente uma das principais causas dos óbitos. É imprescindível 

quantificar a prevalência do diabetes mellitus, possibilitando o planejamento e 

alocação de recursos de uma maneira racional. 

 “O diabetes está aumentando. Já não é uma doença de países 

predominantemente ricos e a prevalência cresce constantemente em toda parte, 

principalmente nos países de rendimento médio" (OMS, 2014).  

No ano de 2012, a doença já provocou 1,5 milhão de mortes sendo estimado 

que até 2030 como mostra a Figura 3, o diabetes seja a sétima maior causa de morte 

(OMS, 2014).  
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Figura 3 - Evolução do diabetes no mundo (2000 - 2030) 

 
Fonte: OMS (2017) 

 
 

A Figura 4 representa a prevalência do diabetes mellitus em relação a outras 

doenças. 

 

 Figura 4 - Prevalência do diabetes mellitus 

 
 Fonte: Iun (2017) 

 
 

Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (2016) 80% das 

mortes registradas foram nos países de baixa e média renda e a OMS já estima para 

o ano de 2030 que a sétima causa de morte seja por diabetes.  
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES MELLITUS 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2006) o diabetes mellitus pode ser classificado 

em dois tipos (classificação etiológica) e por estágios de desenvolvimento. 

Na classificação etiológica, os mais frequentes tipos de diabetes são os do tipo 

1, representando cerca de 10% do total de casos e o diabetes tipo 2, representando 

cerca de 90% do total de casos e o diabetes gestacional que representa uma 

porcentagem menor (BRASIL, 2006). 

Já na classificação por estágios de desenvolvimento é definida de acordo com 

seus defeitos ou processos específicos e classificada em estágios de 

desenvolvimento, onde estão incluídos os estágios pré-clínicos e clínicos. No caso do 

estágio clínico, nele estão inseridos estágios avançados onde se faz necessário a 

administração da insulina para o controle da doença ou mesmo sobrevivência 

(BRASIL, 2006). 

Na classificação por estágios de desenvolvimento é importante salientar que o 

clínico precisa perceber os vários tipos de diabetes, podendo evoluir para estágios 

avançados da doença, onde se faz necessário o uso da insulina para controlar o nível 

de glicose. Antes do diagnóstico do diabetes, já será possível observar as alterações 

referentes a regulação glicêmica, onde este reconhecimento irá permitir ao clínico 

orientação de intervenções preventivas ao paciente (BRASIL, 2006). 

Também existem outros tipos específicos de diabetes, mas são menos 

frequentes podendo ser resultantes de alterações genéticas, doenças, efeitos 

colaterais de medicamentos, infecções e outras síndromes de origem genética 

associadas ao diabetes (BRASIL, 2006).  

Os tipos menos frequentes de DM podem ser desencadeados por doenças ou 

até mesmo pelo uso de alguns medicamentos, como a pancreatectomia (retirada do 

órgão pâncreas), doença pancreática, infecções e endocrinopatias (distúrbios da 

adeno-hipófise, suprarrenal, células alfa das ilhotas de Langherans), dentre outros. 

Entre os tipos adquiridos através do uso de medicamentos, os corticóides, diuréticos 

(hidroclorotiazida) e betabloqueadores (propranolol) em doses elevadas podem estar 

associados. É necessário, e de muita importância que as pessoas vítimas de lesão 

pancreática causadas por acidentes ou qualquer outro tipo de trauma, avaliem seus 

valores glicêmicos após o trauma, para verificar se as funções deste órgão se 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin0q3_kuzVAhVFHJAKHan1AZsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br%2F&usg=AFQjCNF6R2se08C6r_x7T6q0QChIZgzsPA
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encontram normais, pois o pâncreas é o órgão responsável pela liberação de insulina 

(BAZOTTE, 2010). 

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (2016) “no ano de em 

2015, 1 em cada 11 adultos eram diabéticos no mundo (totalizando 415 milhões). Em 

2040, o IDF estima que haverá 642 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes 

no mundo” (KILYOS, 2016). 

Segundo a Federação Internacional de Diabetes - IDF, no ano de 2015, no 

mundo inteiro 1 em cada 11 adultos já eram diabéticos (totalizando 415 milhões) e até 

2040 como representado pela Figura 5, estima-se que haverá 642 milhões de pessoas 

com diagnóstico de diabetes no mundo.  

 

Figura 5 - Diabéticos no mundo 

 
Fonte: Kilyos (2017) 

 

 

O diabetes é sem dúvida uma das doenças que mais tem ganhado destaque 

por sua prevalência não apenas no Brasil mas no mundo, fazendo milhares de vítimas 

e infelizmente as pessoas ainda não se conscientizaram que é necessária uma 

mudança em seus hábitos, para não serem acometidos por essa doença tão 

debilitante devido suas complicações que são inúmeras. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2016) 

demonstrado na Figura 6, “o diagnóstico médico de diabetes passou de 5,5% em 2006 

para 8,9% em 2016 e o de hipertensão de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016”.  
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Figura 6 – Crescimento do diabetes 

 
Fonte: SBEM (2016) 

 

A Figura 7 reforça a tendência para o crescimento de portadores de diabetes 

no Brasil, apresentado pelos dados do Vigitel 2016  

 

Figura 7 – Vigitel 2016 

 
Fonte: SBEM (2016) 

 
 

O Dr. Luiz Turatti endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, observou na última década um aumento de 61,8% na prevalência do 

diabetes, apontando a implementação de medidas na tentativa de minimizar esses 

números, mas lamentavelmente essas medidas do ponto de vista epidemiológico 

foram totalmente ineficientes e por isso é de suma importância a urgência da 

implementação de estratégias efetivas no combate ao crescimento da obesidade e do 

diabetes (SBEM, 2017). 
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2.4.1 Diabetes tipo 1 (DM1) 

 
O diabetes Mellitus tipo 1 em sua maioria corresponde a uma doença de origem 

autoimune, em que ocorre a destruição das células β pancreáticas, que são as 

produtoras da insulina, com isso a glicose que deveria entrar nas células para ocorrer 

sua transformação e gerar energia, tem sua concentração aumentada na corrente 

sanguínea, mais conhecida como hiperglicemia e o seu portador acaba se tornando 

insulino-dependente. Antigamente o diabetes mellitus tipo 1 era considerada como 

uma doença juvenil, mas atualmente sabe-se que a mesma pode acometer o indivíduo 

em qualquer faixa etária (MOTTA, 2009). Nesse tipo de diabetes, a administração da 

insulina é imprescindível para prevenção da cetoacidose.  

Segundo Motta (2009) o diabetes mellitus tipo 1 em alguns casos, não possui 

origem autoimune, mas mesmo assim apresenta as mesmas características e neste 

caso ela é considerada como uma forma idiopática, ou seja, de causa desconhecida. 

O diabetes mellitus tipo 1 apresenta além do componente autoimune, forte 

associação com certos genes do sistema antígeno leucocitário humano (HLA), alelos 

estes que podem estar predispostos ou ser protetores contra o desenvolvimento da 

doença (MOTTA, 2009). 

A destruição da célula β pancreática em geral é causada por um processo 

autoimune, podendo ser detectado pelos auto-anticorpos circulantes, como é o caso 

do anti-descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD), entre outros, mas algumas 

vezes também está associado a outras doenças auto-imunes, como por exemplo, a 

tireoidite de Hashimoto. Também pode ser por uma causa desconhecida (tipo 1 

idiopático) mas está em menor proporção (BVSMS, 2017). 

O desenvolvimento deste tipo de diabetes pode ocorrer de maneira 

rapidamente progressiva, especialmente nas crianças e adolescentes, geralmente 

com incidências entre os 10 e 14 anos. Já nos adultos de forma lentamente 

progressiva (LADA, latent autoimmune diabetesin adults), ou seja, doença auto-imune 

latente em adultos, neste caso, embora haja semelhança clínica ao diabetes tipo 1 

auto-imune, ele pode ser erroneamente classificado como diabetes tipo 2, por ter seu 

aparecimento tardio. Estima-se que numa porcentagem de 5 a 10% de pacientes que 

inicialmente são considerados portadores do diabetes tipo 2, podem de fato ter o 

LADA (BVSMS, 2017). 
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O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é caracterizado pela deficiência absoluta na 

produção e na secreção de insulina, levando consequentemente o paciente ao uso 

obrigatório da insulina (insulinoterapia) para que haja a diminuição do risco da 

cetoacidose. Sua prevalência se encontra numa variável de 5% a 10% dos casos de 

diabetes. Na maioria dos casos, é originada por mecanismos autoimunes sendo 

consequência da destruição das células beta do pâncreas, sintetizadores da insulina, 

mas também podem ser de natureza idiopática (causa desconhecida). Também é 

peculiar em crianças, adolescentes e indivíduos magros. É de grande importância que 

sempre seja realizada a busca da verdadeira causa, porque há diversos fatores que 

abrangem esse tipo de problema, o que pode gerar confusão no diagnóstico 

(BAZOTTE, 2010; DIRETRIZES SBD, 2009). 

A cetoacidose diabética em adultos (CAD) é uma complicação metabólica, que 

está associada a vários fatores subsequentes à hiperglicemia gerada pelos efeitos 

fisiológicos da insulinopenia e por consequência dos excessivos hormônios contra-

reguladores como é o caso do glucagon, o cortisol, as catecolaminas e o hormônio do 

crescimento (GH) (BARONE et al., 2007). 

 

2.4.2 Diabetes tipo 2 (DM2) 

 

Segundo King, Aubert e Herman (2008), portadores do diabetes mellitus do tipo 

2 tem crescido alarmantemente. Além disso, frequentes complicações agregadas a 

longo prazo afetam a produtividade, a qualidade de vida e a sobrevida dos seus 

portadores, além de acarretar altos custos com seu tratamento e acompanhamento.  

No diabetes tipo 2 ocorre uma deficiência relativa de insulina. Quando há 

necessidade em se administrar a insulina nesses casos, a mesma não visa que a 

cetoacidose seja evitada, embora sendo rara, mas sim que seja alcançado o controle 

de um quadro hiperglicêmico (BRASIL, 2016). 

O diabetes mellitus tipo 2, (DM2) pode envolver possibilidades de redução ou 

resistência da ação da insulina, podendo também ocasionar simultaneamente redução 

e secreção de insulina. Sua prevalência é maior em adultos, mas também pode ter 

seu início na infância ou adolescência, como atribuição ao demasiado crescimento da 

obesidade nessas faixas etárias (BAZOTTE, 2010; SBD, 2009). 

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica muito complicada por ser 

complexa, multifatorial e estar presente mundialmente, se contrastando pela 
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qualidade e o estilo de vida que seus portadores possuem, podendo ainda levar a uma 

diminuição um tanto exagerada na expectativa de vida da população diabética. É 

estipulada uma redução de quinze anos ou mais de vida para os pacientes diabéticos 

e em sua grande maioria os mesmos evoluem a óbito devido às complicações 

cardiovasculares, dentre outras (LYRA et al., 2006). 

O diabetes mellitus tipo 2 é marcado por hiperglicemia, resultantes de defeitos 

na secreção e/ ou ação da insulina em tecidos alvos. Tem sido reconhecido 

mundialmente como um problema de saúde pública, face aos indicadores de 

morbidade e mortalidade relacionados à patologia (ADA, 2000). 

Os objetivos para o diabetes mellitus não estão apenas focados no alcance de 

uma glicemia normal em jejum, mas também no período pós-prandial, controlando 

assim todas as alterações metabólicas que estão associadas  

Na grande maioria, dos casos de diabetes tipo 2, o estilo de vida sedentária é 

o grande vilão, pois existe o excesso de peso e consequentemente a deposição 

central de gordura, aumentando assim os níveis de glicose no sangue (BRASIL, 

2016).  

Em pessoas saudáveis de peso normal e sobrepeso, a insulina é um inibidor 

da secreção da grelina. Ambas as cargas de glicose oral e intravenosa são regulares 

na secreção da grelina em humanos e quando ocorre uma elevação fisiológica nos 

níveis de insulina, por representar um importante papel na regulação pós-prandial das 

concentrações de grelina plasmática, visto que a refeição causa a indução da 

supressão da grelina, isso não acontece na rigorosa deficiência de insulina e nos 

indivíduos obesos pode acontecer uma irregularidade entre a grelina acilada e a não 

acilada, levando a um quadro de hiperglicemia com uma resistência à insulina, 

favorecendo então o aparecimento do diabetes mellitus tipo2 (MAGER et al, 2008). 

De acordo com Enes e Slater (2010) os fatores principais que estão associados 

com o surgimento do diabetes mellitus tipo2, todos estão ligados à falta de atividades 

físicas, o descuido com a alimentação e obesidade. 

 

Conforme Vieira (2012, p.8) ressalta: 

 
Em se tratando do diabetes tipo 2, a existência de insulina é detectada no 
organismo, sendo ela produzida pelo pâncreas, no entanto, a glicose não 
consegue ser absorvida pela célula, ocasionando complicações no 
organismo. Para tanto, faz-se necessário comentar que, nos indivíduos 
portadores do diabetes tipo 2, ocorre o bloqueio da membrana celular, o que 
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impede que a insulina, o qual é responsável por transportar a glicose para o 
interior da célula. 
 

 
Este tipo de diabetes, está na maioria dos casos intrinsicamente ligado a 

obesidade, pois o aumento da gordura circulante no organismo torna as células β 

incapazes de responder à demanda crescente periférica de insulina, podendo 

acarretar a resistência à insulina nos indivíduos que sofrem de intolerância à glicose. 

A interferência na reserva funcional de células β ou na sensibilidade tecidual à insulina 

ou em ambas simultaneamente é dada pelo sobrepeso, obesidade, inatividade física 

e também pelo envelhecimento (MEDCEL, 2017). 

A obesidade para a faixa etária superior aos 40 anos como associam estudos, 

apontam este ponto de corte da idade como distinto entre os dois tipos de diabetes 

(HOTHER et al., 1988). 

Para que uma pessoa seja considerada diabética seu diagnóstico precisa está 

baseado fundamentalmente nas alterações da glicose plasmática de jejum e não no 

teste de tolerância à glicose, até porque a glicose plasmática de jejum é bem mais 

econômica, de fácil execução o que favorece a realização do exame por um maior 

número de pessoas apresentando também menor coeficiente de variação inter-

individual do que o teste de tolerância à glicose (ADA, 2012) 

O teste de tolerância à glicose (TOTG) não deveria ser utilizado de maneira 

rotineira e sim nas situações clínicas ou para fins de pesquisa (ADA, 2012). 

Geralmente os portadores do DM2 apresentam evidências de resistência à 

ação da insulina e também alteração na secreção de insulina manifestado pela falta 

de capacidade na compensação dessa resistência. É a insulina que promove a 

entrada de glicose nas células para depois ser transformada em energia. Entretanto, 

em alguns indivíduos, a ação da insulina é normal sendo o defeito secretor mais 

acentuado (BRASIL, 2016). 

A insulina funciona como se fosse uma chave abrindo fechaduras nas células 

do organismo, para que a glicose possa entrar e ser utilizada para gerar a energia 

necessária a todos os seres vivos, mas se a glicose não consegue penetrar nas 

células, há um acúmulo da mesma na corrente sanguínea e com os níveis de insulina 

elevados, o açúcar permanece na corrente sanguínea. 

O diabetes mellitus tipo 2, também é conhecido como diabetes não-insulino-

dependente, sendo uma alteração comum que afeta o metabolismo dos açucares em 
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nosso organismo. De forma indireta, o metabolismo dos lipídios e proteínas é afetado, 

pois estes nutrientes são fontes de açúcar, ou seja, o combustível mais básico para o 

nosso corpo desempenhar bem todas as suas atividades (POLICLIN, 2017). 

No diabetes mellitus tipo 2, a glicose entra nas células com o auxílio da insulina, 

um hormônio que é produzido pelo pâncreas, de forma metafórica, agindo como se 

fosse um porteiro. Na ausência da insulina, a glicose não consegue ultrapassar a 

parede da célula e a mesma fica sem combustível, ou seja, sem energia. Então o 

diabetes mellitus tipo 2 surge justamente quando as células se tornam de forma 

progressiva resistentes à insulina. Logo no início dessa resistência, o pâncreas vai 

aumentar a produção de insulina para manter o nível de açúcar no sangue equilibrado, 

ou seja, normal, mas à medida que o tempo vai passando, essa resistência só vai 

aumentando até que o pâncreas não consegue mais suprir as necessidades de 

produção de mais insulina, levando então à hiperglicemia (POLICLIN, 2017). 

 

2.4.3 Diabetes gestacional (DMG) 

 

O diabetes gestacional (DMG) já é um tipo específico do diabetes mellitus, 

sendo conceituado como aquele que tem o seu diagnosticado pela primeira vez 

durante o período gestacional, persistindo ou não após o parto (LIRA; DIMENSTEIN, 

2010). 

Na gestação, a mulher pode desenvolver o diabetes porque neste período a 

placenta secreta hormônios que bloqueiam a ação da insulina, impedindo a 

capacitação e a utilização de glicose pelas células, causando hiperglicemia 

(SMELTZER; BARE, 2000; ANAD, 2003). Através da medida da glicose em jejum, 

consegue-se detectar o diabetes pré-existente, a partir da primeira consulta pré-natal 

(REICHELT, 1998). 

No caso do diabetes gestacional a hiperglicemia é detectada na gravidez e sua 

intensidade é variada, geralmente pode ser resolvida logo após o parto, mas após 

anos seu retorno pode acontecer em grande parte dos casos. 

O diabetes mellitus gestacional é considerado como uma alteração metabólica 

incidente em gestantes e sua predominância pode variar entre 3% e 13% do total de 

mulheres grávidas, mudando de acordo com o critério empregado para avaliar a 

população (SBD, 2014-2015). 
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Há fatores que são levados em conta para o desenvolvimento do DMG como a 

idade de trinta de cinco anos ou mais, sobrepeso ou obesidade (antes da gestação), 

e ainda o aumento demasiado de peso durante o período gestacional, histórico 

diabetes familiar (fator genético), baixa estatura (menor que 1,5 m), crescimento 

excessivo e anormal do feto, polidrâmnio (aumento excessivo do líquido amniótico 

excessivo), hipertensão, pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes de 

macrossomia ou DMG e também síndrome de ovários policísticos (SBD, 2009). 

A American Diabetes Association recomenda que as pacientes acometidas pelo 

DMG, devam fazer o rastreamento ao longo da sua vida, pelo menos a cada 3 anos 

para saber se houve o desenvolvimento do DM2 (ADA, 2012). 
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3 FATORES DE RISCO E COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS  

 

Quando se fala no diabetes mellitus, geralmente se remete ao tipo 2, por ser o 

tipo mais prevalente e atualmente considerada uma das doenças que mais tem feito 

vítimas, sendo esta adquirida principalmente por hábitos inapropriados, valendo a 

pena ressaltar seus fatores de risco e suas complicações. 

Entre os fatores de risco estabelecidos para o desenvolvimento do diabetes tipo 

2 geralmente está a idade, obesidade e a falta de atividade física. Outros fatores 

importantes de risco incluem hipertensão, dislipidemias e doenças vasculares 

(MARTINEZ; LATORRE, 2006). 

De acordo com Sociedade brasileira de Diabetes (2011) o diabetes tipo 2 

abrange muitos fatores de risco além dos destacados acima, como história familiar de 

DM (pais, filhos e irmãos), excesso de peso com IMC ≥ 25 Kg/ m²) em particular 

obesidade intra-abdominal, sedentarismo e a falta de atividade física, entre outros 

também relevantes. 

Geralmente o diabetes tipo 2 ocorre em crianças e adolescentes, mas 

normalmente seu surgimento é após os 30 anos e sua progressão é mais comum com 

o avanço da idade. Aproximadamente 15% dos indivíduos na faixa etária dos 70 anos 

apresentam diabetes tipo2 e a obesidade se encontra em torno dos 80 a 90% como 

fator de risco em relação aos não obesos (AZEVEDO; GROSS, 1990). 

Grupos raciais e culturais específicos apresentam risco maior de adquirir o 

diabetes tipo2, como os de raça negra e os hispânicos, onde apresentam duas a três 

mais risco. Há outras causas menos frequentes, como por exemplo a concentração 

elevada de corticosteróides, medicamentos e venenos que podem interferir na 

produção ou mesmo nos efeitos da insulina, ocasionando alta concentração sérica da 

glicose (PASSOS; BARRETO; DINIZ, 2005). 

Muitas são as complicações que o diabetes pode apresentar e são as principais 

responsáveis pela morbimortalidade em pacientes diabéticos, onde as doenças 

cardiovasculares chegam a representar 52% da principal causa das mortes em 

pacientes diabéticos do tipo2 (NATHAN; MEIGS; SINGER, 1997). 

O diabetes é a principal causa de amputação traumática de membro inferior por 

gangrena. O diabetes aumenta a frequência de amputação do membro inferior de 15 

a 40 vezes se for comparado a população sem diabetes. A forma grave da doença 

arterial oclusiva nos membros inferiores é responsável, em grande parte, pela 
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incidência aumentada de gangrenas e subsequente amputação nos pacientes 

diabéticos (SMELTZER; BARE, 2002). 

Com o decorrer do tempo a concentração sérica elevada de glicose acaba 

lesando os vasos sanguíneos, nervos e muitas outras estruturas internas do 

organismo. Acumulam-se nas paredes dos pequenos vasos sanguíneos substâncias 

complexas que são derivadas desse aumento, o que acaba por promover o 

espessamento desses vasos e consequentemente sua ruptura. Quando ocorre esse 

espessamento, esses vasos acabam diminuindo o transporte de sangue, 

principalmente na pele e nos nervos. Esse controle da concentração sérica da glicose 

quando mau controlado tende a produzir então uma elevação de lipídeos, acarretando 

na aterosclerose acelerada. Em indivíduos portadores do diabetes a aterosclerose é 

2 a 6 maior ocorrendo igualmente entre homens e mulheres (GUYTON; HALL, 1997). 

A má circulação sanguínea através tanto dos pequenos quanto dos grandes 

vasos pode lesionar o coração, cérebro, olhos, rins, nervos, pele e os membros 

inferiores, sem contar no retardo da cura dessas lesões. Sendo assim, os indivíduos 

portadores do diabetes podem apresentar diversas complicações ao longo do prazo, 

muitas destas graves, como é o caso dos infartos e acidentes vasculares cerebrais, 

que são as mais comuns (SMELTZER; BARE, 2002). Já está alterado 

Um mau aporte sanguíneo para a pele pode ocasionar a formação de úlceras 

e consequentemente as feridas tem uma lenta cicatrização. As úlceras que surgem 

nos pés podem tornar-se profundas e infectadas o que tornará a cicatrização ainda 

mais difícil levando a amputação de uma parte deste membro. 

Recentes evidências mostram que as complicações geradas pelo diabetes 

podem ser evitadas ou retardadas por meio de um controle rigoroso da concentração 

sérica de glicose. Há muitos outros fatores que ainda são desconhecidos onde se 

incluem os genéticos, determinando a evolução consecutiva dos eventos 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). 

São variadas as complicações crônicas do diabetes mellitus tipo2. Geralmente 

uma pessoa com DM2 possui quatro vezes mais tendência de virem a óbito por 

doença cardíaca se comparado a quem não é diabético e também maior propensão 

de ter doença vascular periférica (DVP) e acidente vascular cerebral (AVC), sem 

contar que é destacado como sendo uma das principais causas de cegueira entre a 

faixa etária dos 20 aos 74 anos. A retinopatia diabética (RD) esteve presente em 97% 
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dos usuários de insulina e em 80% em não usuários, de acordo com alguns 

levantamentos feitos em pacientes diagnosticados a mais 15 anos com a doença. 

Há uma predominância da neuropatia diabética (ND) que varia entre 10 a 40% 

10% a 40% e a neuropatia em pacientes sem diabetes (NSD) que se encontra entre 

60 a 70%. Entre os fatores envolvidos na origem das complicações crônicas do 

diabetes tipo 2 a hiperglicemia, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e a 

dislipidemia sobressaem, mas ainda há outros fatores de risco que não são tão 

habituais como por exemplo, a inflamação, a disfunção endotelial e o estado pré-

trombótico (SCHEFFEL; et al, 2004). 

Os danos acarretados nos nervos podem gerar mudanças no formato dos pés 

e dos dedos. Uma das alterações mais comuns nos pés é a pele se tornar muito 

ressecada favorecendo o surgimento de rachaduras que podem vir a se tornar feridas, 

isso acontece porque nervos responsáveis pelo controle da produção de óleo e 

umidade estão danificados. Por esta razão é de total importância que os pés recebam 

tratamento como por exemplo, um bom creme após o banho para manter a pele 

sempre hidratada, mas ficando sempre atento para não deixar a região entre os dedos 

extremamente úmida o que favorece a proliferação de microrganismos e até mesmo 

infecções.  Em diabéticos ocorre também o surgimento de calos com muita frequência, 

devido a áreas de alta pressão nessa região do corpo (SDB, 2017). 

Vale ressaltar que se esses calos quando não tratados adequadamente na 

maioria das vezes podem se transformar em úlceras, que são as feridas abertas 

capazes de culminar nas amputações. 

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 70% das cirurgias realizadas 

para retiradas de membros estão ligadas principalmente ao diabetes, devido à falta 

de controle da doença, totalizando em média 55 mil amputações por ano (BRASIL, 

2011). 

A progressão do diabetes mellitus causa a diminuição da sensibilidade e os 

membros inferiores são os mais afetados, com isso indivíduos com diabetes estão 

suscetíveis ao desenvolvimento da principal complicação da doença que é o pé 

diabético (CARVALHO et al., 2004). 

O pé diabético é o causador de 40 a 70% das amputações não traumáticas de 

membros inferiores, sendo antecedidas pelas ulcerações que decorrem normalmente 

da neuropatia periférica, traumatismos e também deformidades (DUNCAN; 

SCHIMIDT; GIUGLIANI, 2004). 
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O diabético já pode contar com métodos eficientes para o exame físico do seu 

pé, com uma abordagem dirigida ao reconhecimento de um pé em risco, onde há uma 

pesquisa com foco na sensação tátil, dolorosa, calor, frio, reflexo aquileu, onde é 

utilizado o diapasão para essa avaliação, assim como o bioestesiômetro para 

quantificação dessa sensibilidade. Há também o plantígrafo, espuma de poliuretano, 

goniometria que são utilizados para fazer a medição da amplitude articular e para 

avaliar a pressão plantar usa-se o ortesista (COSSON et al., 2005). 

Dentre as complicações do diabetes mellitus problemas renais também são 

vilões, pois os rins são órgãos de muita importância para o organismo, pois são eles 

os responsáveis por filtrarem e excretarem tudo que faz mal ao corpo humano. 

Os rins desempenham o papel de um filtro. Eles são compostos por milhões de 

capilares (vasinhos sanguíneos) que fazem a remoção dos resíduos do sangue e 

como o diabetes pode danificar os rins consequentemente afetam a capacidades dos 

mesmos em fazer essa filtragem de forma correta (SDB, 2017). 

Os resíduos filtrados pelos rins são substâncias oriundas do processo de 

digestão dos alimentos e essas substâncias que o corpo não utiliza possuem 

pequeninas moléculas que passam pelos capilares que compõem a urina a ser 

excretada. Por sua vez, as substâncias úteis para o organismo, como é o caso das 

proteínas, possuem moléculas maiores e continuam a circular no sangue (SDB, 2017). 

Os diabéticos por ter seus níveis de açúcar elevados fazem com que os rins 

filtrem muito sangue, sobrecarregando os órgãos e fazendo com que as moléculas de 

proteína segam perdidas na urina 

Se uma pessoa mantém controlada a taxa de glicemia provavelmente pode 

apresentar alguns problemas oculares, mas de menor gravidade ou até mesmo nem 

apresentar, mas para uma pessoa com diabetes mellitus pode estar muito mais 

propenso à cegueira. 

Uma complicação bem preocupante para um diabético é a retinopatia diabética, 

representada pela Figura 8, que é um termo comum para designar todos os problemas 

causados pelo diabetes à retina. 

A retinopatia diabética é dos tipos tardios de complicação do diabetes e como 

outras complicações tardias são dependentes de fatores multifatoriais para ser 

detectada logo no início em diagnóstico clínico de exame de fundo de olho. 
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Figura 8 – Retinopatia diabética 

 
Fonte: Emaze (2017) 

 

Existem dois tipos que são os mais comuns, a retinopatia não proliferativa e a 

retinopatia proliferativa, mas o tipo mais comum é o não proliferativo. Neste tipo os 

capilares localizados na parte atrás dos olhos, incham e formam bolsas, onde existem 

três estágios, o leve, moderado e grave, na medida em que vão ficando bloqueados 

esses vasos. Há casos em que as paredes desses capilares podem perder o controle 

sobre o acesso dessas substâncias entre a retina e o sangue, podendo então dentro 

da mácula extravasar este fluido, e a isso denomina-se edema macular, onde a visão 

fica embaçada e pode até mesmo ser totalmente perdida. Geralmente esse tipo de 

retinopatia não requer um tratamento específico, mas sim o edema macular e 

tratamento da recuperação da visão é frequentemente permitida (SDB, 2017). 

Já a retinopatia proliferativa surge quando há uma progressão da doença nos 

vasos sanguíneos da retina, ocasionando assim a proliferação anormal de novos 

vasos sanguíneos que são conhecidos como “neovasos”. Estes vasos são muito 

frágeis podendo também a vir sangrarem e além desse sangramento, os neovasos 

podem se proliferar no interior do olho o que vai resultar em variados graus de 

destruição da retina e consequentemente na visão. Essa proliferação pode também 

causar cegueira em virtude de um descolamento de retina (CBO, 2017). 

Uma parte da retina é especializada para o diferenciamente de finos detalhes, 

denominada mácula, uma área pequena irrigada pelos vasos sanguíneos o que 

garante o seu funcionamento. Algumas complicações do diabetes, inerentes a visão 

é o alvo dessas estruturas, como o glaucoma e a catarata (CBO, 2017). 

Em indivíduos diabéticos há uma chance de 40% em desenvolver glaucoma, 

também conhecido como pressão aumentada nos olhos e quanto maior for o tempo 

de coexistência com a doença maior será o risco e 60% mais chances de desenvolver 
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catara, ocorre quando o cristalino (lente clara do olho) fica opaca bloqueando assim a 

luz (SBD, 2017). 
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4 DIAGNÓSTICO, SINTOMATOLOGIA E TRATAMENTO  

 

O diagnóstico feito de forma correta e precoce é crucial para qualquer doença 

e no diabetes não poderia ser diferente. O diagnóstico baseia-se principalmente nas 

alterações da glicose plasmática de jejum ou após uma sobrecarga de glicose através 

de via oral. Vale ressaltar que a medida da glico-hemoglobina não é o padrão de 

diagnóstico, por não apresentar exatidão, por isso não deve ser utilizada como 

parâmetro no diagnóstico do diabetes.  

Quanto mais rápido forem diagnosticados os portadores dessa doença, maior 

eficácia no tratamento, permitindo que melhores medidas terapêuticas possam ser 

adotadas, podendo na maioria das vezes evitar o surgimento de diabetes em 

indivíduos com tolerância reduzida da glicose e consequentemente retardar o 

aparecimento das complicações crônicas em pacientes já diagnosticados com a 

doença. É importante o direcionamento de critérios para um bom diagnóstico e nesse 

sentido a repetição dos exames a fim de obter uma contraprova, também se faz 

necessário, de maneira a não gerar qualquer problema para os pacientes, caso inicie 

um tratamento sem necessidade. 

Durante os últimos anos o diagnóstico de diabetes foi fundamentado em 

critérios de glicose no plasma, na glicose plasmática em jejum (GPJ) ou o valor da 

glicemia duas horas após o teste oral de tolerância à glicose ser realizado (TOTG) 

(ADA, 2012). 

Para que um indivíduo seja diagnosticado com diabetes mellitus é preciso que 

sua concentração sérica de glicose esteja anormal, ou seja, seu nível de glicose esteja 

alto. Muitos indícios levam o médico a solicitar ao paciente o teste de glicose, como 

por exemplo, sede excessiva, muita fome e demasiada vontade de urinar, ou até 

mesmo quando o paciente apresenta alguns fatores de risco típicos como história da 

doença na família, frequentes infecções, obesidade ou qualquer complicação que 

possa estar associada ao diabetes mellitus (GROSS et al., 2002). 

A Organização Mundial de Saúde recomenda o emprego do TOTG como 

método ideal para diagnosticar o diabetes, tanto individualmente quanto em estudos 

epidemiológicos (OMS, 1999). 

Um dos exames laboratoriais usados com muita frequência para obtenção da 

glicemia capilar é feito com a coleta de uma gota de sangue que resulta de um pique 

com estilete na extremidade interna do dedo indicador do paciente. O sangue por sua 



 38 

vez é aplicado sobre uma fita reagente que é inserida no glicosímetro, onde será feita 

a leitura do valor da glicemia. Se houver suspeita de diabetes deverá ser realizado um 

teste de glicemia em jejum (PRICHARD, 1982).  

O doseamento da glicemia dos pacientes também pode ser feito após as 

refeições. O teste de tolerância à glicose oral, também poderá ser solicitado, onde 

uma curva glicêmica será realizada logo após ser ingerida uma solução rica em glicose 

ao paciente observando assim a sua depuração. A avaliação dos níveis de 

hemoglobina glicosilada também é utilizada podendo indicar o grau de cronicidade de 

um estado de hiperglicemia (BARCELLOS et al., 2000; GREGORI; COSTA; 

CAMPOS, 1999). 

  A promoção da saúde é uma boa estratégia de mudança nos modelos 

assistenciais e contribui para haja melhor compreensão do processo saúde-doença, 

apontando a criação de outras possibilidades e configurando novos saberes, 

consecutivamente melhorando a qualidade de saúde de toda uma população. Deste 

modo, os profissionais de saúde se tornam atuantes e enérgicos no método de 

capacitação do indivíduo, contribuem com subsídios para que os mesmos se tornem 

participantes do processo e assim minimizem os agravos decorrentes do diabetes 

(SILVA et al., 2009). 

O indivíduo portador de diabetes apresenta inúmeras alterações fisiológicas 

que são as responsáveis por reduzir a capacidade imunológica, bem como a resposta 

inflamatória, fazendo com que haja um aumento da susceptibilidade para o 

ocasionamento de infecções (BANDEIRA et al., 2003; CASTILHO; RESENDE, 1999). 

Inicialmente os sintomas do diabetes estão diretamente ligados aos efeitos da 

alta concentração da glicose sérica, ou seja, quando essa concentração se encontra 

superior, estando entre 160 a 180 mg/dl, essa glicose desloca-se para a urina e 

conforme essa concentração vai aumentando, os rins excretam uma quantidade ainda 

maior de água para conseguir diluir essa grande quantidade de glicose que foi perdida 

(NEGRI, 2005). 

Como os rins acabam por produzir urina exacerbadamente, um indivíduo 

diabético acaba eliminando grandes volumes de urina (poliúria) gerando uma sede 

anormal (polidipsia) e como ocorre a excessiva perda das calorias pela urina, este 

indivíduo acaba consequentemente perdendo peso. Para que haja uma 

compensação, este indivíduo frequentemente sente uma excessiva sede (polifagia). 

Existem outros sintomas que incluem sonolência, náusea, vista embaçada e uma 
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redução na resistência durante a realização de exercícios físicos (OLIVEIRA et al., 

2004). 

Os diabéticos quando não controlam de maneira adequada seus níveis de 

açúcar no sangue também estão vulneráveis às infecções em decorrência do grave 

déficit de insulina. Geralmente os pacientes com diabetes tipo 1 perdem peso antes 

de serem submetidos a um tratamento e os com diabetes tipo 2 na maioria das vezes 

não perdem peso. Os sintomas acometem abruptamente os indivíduos com diabetes 

tipo 1 podendo evoluir de forma rápida para uma condição conhecida como 

cetoacidose diabética (SANTOS; SILVEIRA; CAFFARO, 2006). 

Mesmo com a elevada concentração sérica da glicose, a maioria das células 

não conseguem usar o açúcar sem a insulina, voltando consequentemente para 

outras fontes de energia e com isso as células adiposas se decompõem produzindo 

cetonas (compostos químicos tóxicos) que podem tornar ácido o sangue 

(cetoacidose). Inicialmente os sintomas da cetoacidose diabética inclui sede, 

excessiva vontade de urinar, perda de peso, náusea, vômito, fadiga e especialmente 

em crianças, dores abdominais. Há também uma tendência da respiração tornar-se 

rápida e profunda na medida em que o organismo tenta fazer a correção dessa acidez 

presente no sangue (CERCATO; MANCINI; ARGUELLO, 2004). 

A cetoacidose é uma complicação rara. A concentração sérica de glicose 

tornando-se muito alta, ou seja, quando excede 1000 mg/dl, que ocorre normalmente 

devido a sobreposição de algum evento estressante como por exemplo, infecção ou 

mesmo de drogas, o indivíduo com diabetes pode então vir a apresentar grave 

desidratação, podendo ocasionar sonolência, confusão mental, convulsões e até 

mesmo uma condição chamada de coma hiperglicêmico hiperosmolar não-cetótico 

(NEGRI, 2005). 

Diabéticos do tipo 2 podem manter-se assintomáticos por anos ou até décadas. 

Quando a insulina fica deficiente e vai progredindo, há então o surgimento dos 

sintomas. Inicialmente, a micção aumentada e sede acima do normal, são discretos 

mas acabam piorando gradativamente ao longo de semanas ou meses (BATISTA; et 

al, 2005). 

Em meio aos sintomas principais do diabetes se encontram a poliúria, polifagia, 

a polidpsia e também a perda de peso. A incapacidade em reabsorver todo o excesso 

de glicose pelos rins, logo no início do tratamento, acaba acarretando glicosúria e 

desencadeando assim a diurese osmótica e a poliúria. 
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O aumento da glicose pode também gerar anormalidades na microcirculação 

como a nefropatia, retinopatias e neuropatias periféricas, o que irá produzir 

considerável perda sensorial, tornando o paciente propenso a trauma acidental 

podendo causar consequentemente ulcerações ou mesmo gangrena nos dedos, mãos 

e pés. Poderá também ocorrer distúrbios quanto ao processo de cicatrização e 

aterosclerose cerebrovascular, cardiovascular e dos vasos periféricos (GREGORI; 

COSTA; CAMPOS, 1999).  

O diabetes mellitus (DM) quando não tratado eficazmente leva ao aparecimento 

de complicações. A educação em saúde se destaca por ser um instrumento muito 

importante para os pacientes diabéticos, pois somente controlando a hiperglicemia 

rigorosamente a hipótese de qualquer tipo de complicação gerada pela doença a 

longo prazo é descartada (FRANCIONI; SILVA, 2007). 

Aproximadamente 50% dos pacientes ignoram o diagnóstico e 24% assumem 

que são portadores do diabetes mellitus, mas não fazem nenhum tipo de tratamento 

(GROSS; NEHME, 1999). 

Quando o diabetes não é tratado ou incorretamente tratado várias 

complicações crônicas podem ser desencadeadas, como a nefropatia, neuropatia, 

retinopatia, infarto do miocárdio, acidentes vasculares, infecções e pé diabético 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES). 

O tratamento do diabetes mellitus está embasado em três pilares de suma 

importância, a educação, as modificações no estilo de vida e, se for necessário, o uso 

de medicamentos. O portador de diabetes precisa de estímulo contínuo na adoção de 

hábitos saudáveis de vida, mantendo seu peso adequado, praticando regularmente 

atividades físicas, suspendendo o tabagismo e reduzindo o consumo de gorduras e 

de bebidas alcoólicas. A abordagem familiar também é essencial quando se trata de 

hábitos saudáveis de vida (PUÑALES et al., 2012; PIMAZONI NETTO, 2011). 

Para os pacientes portadores do diabetes tipo 1 é indicado a insulinoterapia e 

aos portadores do tipo 2 são indicados os hipoglicemiantes orais e alguns as 

insulinoterapia (OMS, 2011; MERCK, 2010; ADA, 2012; IDF, 2011; ALVES et al., 

2006; MAIA et al., 2005). 

O tratamento do DM inclui dieta, atividades físicas, apoio psicossocial, 

medicamentos para controle da hiperglicemia e educação (DIB et al., 2008).  

A educação é a porta de entrada para que se previna, detecte e controle o 

diabetes. É a chave está nas mãos do farmacêutico, pois ele é o profissional com 
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habilidades técnicas e estratégias no controle dessa doença tão devastadora e que 

tem feito vítimas. 

Em entrevista dada à Revista Pharmacia Brasileira, o farmacêutico Bazotte diz 

que “o papel do farmacêutico como educador pode ser desempenhado, através de 

sua atuação, orientando o paciente nos mais diferentes aspectos da doença e, em 

particular, em relação ao uso racional de medicamentos” (CFF, 2017).  

Os profissionais farmacêuticos podem ajudar a alterá-lo, consideravelmente, 

por meio dos seus serviços de atenção farmacêutica. Ela é a alavanca com que os 

profissionais podem mover o mundo em favor do paciente diabético. Fazendo isso, os 

farmacêuticos acatarão a um grande chamamento pelo seu envolvimento com as 

questões sociais relacionadas às doenças crônicas e degenerativas no contexto da 

atenção básica, por meio da prestação de atenção farmacêutica (CFF, 2009). 

De acordo com Bazotte o farmacêutico desempenha importante papel em 

relação ao diabetes mellitus, pois a detecção, prevenção e tratamento da doença 

necessitam de profissionais preparados, o que lhe confere um lugar estratégico, mas 

lamentavelmente, a maioria dos indivíduos portadores do diabetes (tipo 2) só 

detectam a doença quando surgem as complicações crônicas como por exemplo, 

impotência sexual, neuropatias, entre outras. (CFF, 2009).  

Vários estudos foram realizados demonstrando que a prática da Assistência 

Farmacêutica, não só no Brasil, mas em muitos outros países, contribuiu com 

resultados satisfatórios em referência aos custos, adesão e qualidade dos tratamentos 

propostos (SILVA; PRANDO, 2006). 

De acordo com Flores (2005, p. 17) o farmacêutico precisa “responsabilizar-se 

com o paciente para que o medicamento, prescrito pelo médico, tenha o efeito 

desejado”.  

O farmacêutico necessita estar sempre alerta para que ao longo do tratamento, 

as reações adversas aos medicamentos (RAMs) possam ser minimizadas e, no caso 

em que seu surgimento, tenha condições de ser resolvido imediatamente (FAUS; 

MARTINEZ, 1999). 

A atuação do farmacêutico engloba uma somatória de atitudes, 

corresponsabilidades, habilidades na prestação da farmacoterapia e comportamentos 

com o propósito de alcançar efetivos e seguros resultados terapêuticos visando a 

prevenção, a informação e resolução de um problema relacionado aos medicamentos 
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(PRM), trazendo qualidade de vida ao paciente e consequentemente o privilegiando 

com saúde (OLIVEIRA et al., 2005). 

O tratamento do diabetes mellitus precisa de uma equipe multidisciplinar, é 

justamente aí que o farmacêutico faz toda a diferença, por estar apto a realizar muito 

mais do que apenas dispensar os medicamentos. 

O farmacêutico é um dos profissionais mais capazes e fazem toda a diferença 

pois possui preparo técnico estando qualificado para o aconselhamento e também na 

educação dos pacientes acerca do controle do diabetes e sua prevenção. Ele pode é 

o profissional que primeiramente detecta uma pessoa com diabetes ou mesmo em 

risco de desenvolver tal doença, identificando também pacientes de alto risco 

(sedentarismo, obesidade, tabagismo, hipertensão e histórico familiar da doença) 

possibilitando a orientação na busca de um médico para que um diagnóstico precoce 

seja realizado. 

Por isso a atenção farmacêutica é de suma importância no tratamento do 

diabetes mellitus, pois ela é caracterizada como a prática profissional do farmacêutico 

em que o paciente é beneficiado eficazmente com as ações tomadas no intuito de 

obter-se resultados terapêuticos definidos, tornando o paciente a parte mais 

importante deste processo. 

A atenção farmacêutica tem a finalidade de aumentar a efetividade no 

tratamento medicamentoso e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é 

definida como a prática profissional onde o paciente é o principal beneficiário das 

ações do farmacêutico (OLIVEIRA et al., 2005).  

Os tratamentos feitos por uma pessoa diabética podem ser não 

medicamentosos ou medicamentosos. 

Aproximadamente 90 a 95% das pessoas que tem diabetes adquirem o tipo2, 

resultante de uma sensibilidade reduzida da insulina, denominada resistência à 

insulina ou até mesmo de uma quantidade diminuída da produção desse hormônio, 

tratando-se de uma doença crônica que necessita de cuidados especiais em relação 

aos hábitos durante a vida inteira (AZEVEDO; GROSS, 1990). 

O tratamento do diabetes prioriza a manutenção o máximo possível da 

concentração sérica da glicose nos limites da normalidade. Manter essa concentração 

normal é bem difícil, mas quanto mais mantida ela estiver menos riscos, ou seja, 

menores complicações temporárias e também a longo prazo (COTRAN; KUMAR; 

ROBBINS, 1994). 
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Quando se trata de tratamento do diabetes muitos pontos precisam de uma 

atenção maior, como por exemplo, o controle do peso, exercícios e dieta equilibrada. 

Muitos diabéticos do tipo 2 que sofrem com a obesidade, não precisariam de 

medicação caso reduzissem seu peso exercitando-se regularmente, entretanto, tanto 

a redução do peso quanto a realização de exercícios, para a maioria dos indivíduos 

com diabetes é bastante difícil, de forma que se torna necessário o tratamento à base 

de terapia insulínica ou com medicamentos hipoglicemiantes orais (AZEVEDO; 

GROSS, 1990). 

O impacto do exercício físico em relação a redução da concentração sérica de 

glicose é direto, diminuindo assim a resistência à insulina e também reduzindo com 

frequência a quantidade de insulina necessária. A dieta é de extrema importância, 

uma vez que indivíduos diabéticos não põem consumir excessivamente alimentos 

doces e devem ter um esquema regular de alimentação (AZEVEDO; GROSS, 1990).  

Devido os indivíduos diabéticos apresentarem tendência a altas concentrações 

de colesterol, geralmente os nutricionistas indicam quantidades de gorduras saturadas 

limitadas na dieta, mas sem dúvida a melhor maneira de reduzir essa concentração 

de colesterol é o controle da concentração sérica da glicose e do peso corporal 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

Indivíduos diabéticos precisam ter uma compreensão maior acerca de como a 

dieta e o exercício influenciam diretamente na concentração sérica da glicose, 

precisando estar atentos e conscientes de como fazer para evitar as complicações do 

diabetes. Devem tomar o máximo de cuidado para se preservarem das infecções. Vale 

também destacar que o exame oftalmológico para investigação de possíveis 

alterações dos vasos sanguíneos dos olhos é imprescindível, para que o mesmo não 

seja acometido pela retinopatia diabética e venha a perder sua visão (GABBAY; 

CESARINI; DIB, 2003). 

É extremamente importante para o tratamento do diabetes a realização de 

atividade física porque a mesma é capaz de diminuir a glicose na corrente sanguínea 

aumentando assim a captação dessa glicose pelos músculos do corpo o que melhora 

muito o consumo da insula pelo corpo. Nesse sentido, os exercícios de resistência 

pode aumentar a massa muscular magra o que ocasionará o aumento da taxa 

metabólica de repouso, sendo úteis no paciente diabético em relação a perda de peso, 

diminuição do estresse e a manutenção da qualidade de vida o que traz uma sensação 

de bem estar (SMELTZER; BARE, 2002). 
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Além desses benefícios mencionados acima, vale destacar que através dos 

exercícios também é possível alterar os lipídeos circulantes no sangue, ou seja, 

aumentar os níveis do HDL (colesterol bom) e diminuir os níveis de LDL (colesterol 

ruim), que sem dúvida é muito importante aos diabéticos. Os exercícios também 

aumentam a circulação sanguínea o que beneficia os diabéticos, principalmente os 

que possuem problemas circulatórios (GUYTON; HALL, 2002).  

Em o assunto é dieta o tratamento nutricional de um paciente com diabetes é 

muito importante e o mesmo visa algumas metas (COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 

1994): 

 

 Fornecer aos pacientes elementos essenciais como as vitaminas e os 

minerais; 

 Adquirir e permanecer com peso ponderado; 

 Atender as necessidades energéticas do paciente; 

 Resguardar-se de grandes oscilações diárias nos níveis de glicose no 

sangue, mantendo os níveis os mais baixos possível, bem como reduzir os 

níveis de gorduras, se os mesmos se encontrarem elevados. 

 
É fundamental deixar claro para todos os pacientes diabéticos que o plano de 

suas refeições deve levar em consideração suas preferências alimentares, horários 

habituais de refeições, estilo de vida assim como sua etnia e cultura (SARTORELLI; 

FRANCO, 2003).  

Aos pacientes que fazem uso de esquemas intensivos de terapia insulínica 

poderá haver maior flexibilidade em seus horários e no conteúdo de suas refeições, 

fazendo os ajustes precisos para alterações nos hábitos alimentares e em suas 

atividades físicas (COSTA; ROSSI; GARCIA, 2003). 

Em se tratando de tratamento medicamentoso os medicamentos 

hipoglicemiantes orais são os mais usados e dentre eles há uma variedade de 

medicamentos, cada um com seu mecanismo de ação, onde podem ser destacados 

as sulfoniluréias (glipizida, gliburida, tolbutamida e clorpromazida) que podem reduzir 

adequadamente a concentração sérica de glicose em diabéticos do tipo 2, mas não 

são eficazes para o tipo 1. Estes são medicamentos que reduzem essa concentração 

sérica da glicose fazendo o estímulo do pâncreas para que o mesmo libere insulina e 

aumentando sua eficácia (MAGANHA et al., 2003). 
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Tem também um outro tipo de medicamento oral que é a metformina. Este 

medicamento não afeta a liberação de insulina, mas produz o aumento da resposta 

do organismo para sua própria insulina. O médico não pode fazer a prescrição desse 

medicamento isolada ou combinada com a sulfoniluréia (MAGANHA et al., 2003). 

Outra hipoglicemiante oral é a acarbose, capaz de retardar a absorção da 

glicose no intestino (MAGANHA et al., 2003). 

Geralmente os hipoglicemiantes oral são prescritos para os diabéticos tipo 2 

quando a dieta e o exercício não são capazes de reduzir eficazmente a concentração 

sérica de glicose (MAGANHA et al., 2003). 

Em certos casos, os medicamentos podem ser administrados apenas uma vez 

ao dia e pela manhã, apesar de alguns indivíduos necessitarem administrar 2 ou 3 

doses. Se esses hipoglicemiantes orais não conseguem fazer um controle suficiente 

da concentração sérica de glicose, as vezes se faz necessário o uso de injeções de 

insulina isoladamente ou até combinada com hipoglicemiantes orais (LEHNINGER; 

NELSON; COX, 1995). 

Tanto a insulina quanto os medicamentos hipoglicemiantes orais podem reduzir 

extremamente os níveis de glicose no sangue, causando assim a hipoglicemia, que 

também pode ocorrer quando o diabético não tem uma alimentação satisfatória ou até 

mesmo quando realiza atividades rigorosas sem se alimentar adequadamente. 

Quando há uma baixa excessiva da concentração sérica de glicose, o primeiro órgão 

que afetado é o cérebro, o organismo através de mecanismo natural de defesa 

começa imediatamente a produção de glicose a partir das reservas de glicogênio do 

fígado (PICON et al., 2006). 

É através desse mecanismo natural de defesa que o organismo libera 

epinefrina (adrenalina) um hormônio liberado em situações de tensão, o qual provoca 

ansiedade, fome, aumento do estado de alerta e tremores. A ausência da glicose na 

corrente sanguínea para suprir o cérebro pode causar cefaléia. Sendo assim, a 

hipoglicemia precisa ser rapidamente tratada, pois pode tornar-se grave em questão 

de minutos, ocasionando ao paciente progressiva confusão mental e coma, mas 

raramente lesão cerebral permanente. Ao primeiro indício de hipoglicemia, o indivíduo 

precisa fazer consumo de algum alimento rico em açúcar (PICON et al., 2006). 

É por esse motivo que pessoas com diabetes tipo 2 precisam sempre ter a mão 

doces ou comprimidos de glicose que tratem a hipoglicemia, mas também existem 

outras opções como por exemplo a ingesta de leite, pois contém a lactose que é um 
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tipo de açúcar, água com açúcar, suco de frutas, bolo, ou seja, qualquer alimento 

doce. Já para pessoas com diabetes tipo 1, estes precisam ter sempre por perto o 

glucagon (hormônio que eleva a concentração sérica de glicose) podendo este ser 

injetado quando não há possibilidade de consumir qualquer alimento que contenha 

açúcar (GOMES et al., 2006). 

No caso da cetoacidose diabética que é uma emergência médica, se não 

houver imediatamente um tratamento este paciente pode entrar em coma e até vir a 

óbito. Nesse caso é preciso que o paciente seja hospitalizado geralmente em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI) onde é feita a administração por via intravenosa de 

grandes quantidades de líquido juntamente com eletrólitos como o sódio, potássio, 

cloreto e fosfato, para fazer a reposição da glicose perdida através da micção 

excessiva. Geralmente a insulina é administrada via intravenosa para que a mesma 

aja rapidamente neste paciente e sua dose seja ajustada, restabelecendo assim as 

cetonas, não as tornando tóxicas a este paciente (GROSSI; CIANCIARULHO; 

MANNA, 2003). 

São realizadas dosagens das concentrações séricas de glicose, cetonas e 

eletrólitos em intervalos pequenos para que o médico possa fazer o ajustamento no 

tratamento e além disse é feito a coleta de amostras de sangue arterial para a 

realização de gasometria no intuito de mensurar a acidez. Às vezes é necessário 

também tratamentos adicionais para a correção da acidez, apesar de que o controle 

dessa concentração sérica e a reposição desses eletrólitos permitem comumente que 

o organismo faça a restauração do equilíbrio ácido-básico normal (TORQUARTO; 

MONTENEGRO-JUNIOR, VIANA, 2003). 

O tratamento utilizado para o coma hiperglicêmico-hiperosmolar não cetótico é 

similar ao usado na cetoacidose diabética. Onde também é preciso que seja feita uma 

reposição de líquidos e eletrólitos. A concentração sérica de glicose precisa ser 

restabelecida de forma gradativa evitando assim desvios súbitos de líquido para o 

cérebro. Ela tem tendência a naturalmente controlada que na cetoacidose diabética e 

os distúrbios da acidez sanguínea não são relevantes. A maioria das complicações do 

diabetes são progressivas exceto quando a concentração sérica de glicose é 

controlada pontualmente (NEGRI, 2005). 

No caso da retinopatia diabética, esta pode ser tratada diretamente através de 

cirurgia a laser, a mesma realiza a vedação dos vasos sanguíneos dos olhos afetados 

pela lesão permanente da retina, mas um tratamento precoce com laser é capaz de 
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ajudar o paciente a evitar essa complicação e até mesmo retardar consideravelmente 

a perda da visão (AZEVEDO; GROSS, 1990). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A diabetes é uma doença muito complexa e progressivamente gera 

complicações que impactam fortemente na vida das pessoas. É uma doença que vem 

afetando milhares de pessoas ao redor do mundo e já é considerada como um 

problema de saúde pública, mas no Brasil a maior prevalência do diabetes 

corresponde ao tipo 2, necessitando de maior atenção. 

O diabetes mellitus, tanto do tipo 1 como 2, é caracterizada por importantes 

alterações no metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. Essas alterações 

são resultantes da deficiência e/ ou resistência à insulina que uma vez não controladas 

de maneira adequada levam a complicações agudas ou crônicas. 

É de suma importância a monitorização periódica dos níveis de glicose em um 

paciente diabético, para que maiores complicações sejam evitadas, entretanto, 

percebe-se que muitos não se preocupam de fato com a doença e acabam tendo suas 

vidas impactadas negativamente com as sequelas deixadas pela mesma. Há boas 

possibilidades de controle do diabetes mellitus, mas se não for controlado de maneira 

eficaz o paciente avança para lesões com alto potencial fatal. 

Nesse contexto, o farmacêutico é sem dúvida o profissional preparado para 

tratar do paciente diabético e o mesmo siga seu tratamento de forma correta e regular, 

desta forma atuando pontualmente na promoção da saúde e consequentemente 

trazendo maior qualidade de vida à essa pessoa, mas vale ressaltar que a família 

também necessita estar preparada para lidar com este tipo de situação, 

principalmente com relação ao autocuidado. 
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