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 X B: Esse ATP ativa os canais de potássio sensíveis 
a ATP, levando à despolarização da membrana 
plasmática.

 X C: Há ativação dos canais de cálcio sensíveis à 
voltagem da membrana plasmática, e com isso, 

a passagem desse cátion do meio extra para 
o intracelular.

 X D: Ativação das proteínas dos grânulos secre-
tórios de insulina, com sua liberação para fora 
da célula beta.

Figura 2. Secreção de insulina.

Fonte:  Schwitzgebel.2

O GLUT 2 também regula a captação ou liberação 
de glicose hepática. Outros GLUTs têm diferentes 
funções (Quadro 1).

Quadro 1. principais GLUTs e suas funções.

GLUT Função

1 Hemácias, placenta e feto 
(não mediada por insulina)

2 Células beta pancreáticas, fígado 
(não mediada por insulina)

GLUT Função

3 Entrada de glicose nos neurônios 
(não mediada por insulina)

4

Transportadores insulina-dependente, 
mais abundante nas membranas 

celulares do músculo esquelético, 
cardíaco e tecido adiposo

Fonte:  Adaptado de Silva.3

A insulina promove o anabolismo em todas as vias:
 X Carboidratos: glicogenogênese = síntese de gli-
cogênio hepático e muscular;
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 DICA  Existe uma complicação do DM1 chamada 
Síndrome de Mauriac, que decorre da síntese de 
glicogênio, em excesso. Como isso acontece? Este 
fenômeno se dá pela combinação de hiperglicemia 
crônica e aplicações erráticas de doses altas de 
insulina esporadicamente, estimulando a síntese 
de glicogênio. Ela é caracterizada por hepatome-
galia (excesso de glicogênio hepático), glicemia 
descompensada e baixa estatura (a disfunção 
hepática faz com que o fígado fique resistente ao 
GH e não sintetize IGF-1).

 X Proteínas: Síntese proteica;

 DICA  A insulina é um dos hormônios mais anabó-
licos do corpo! Tanto que alguns “loucos” utilizam 
deste artifício para ganho de massa muscular, ou 
seja, mesmo sem DM, fazem uso deste hormônio 
para hipertrofia – até funciona…, mas é altíssimo 
o risco de hipoglicemia, convulsões e até óbito!

 X Lipídeos: Lipogênese, através da conversão do 
acetil-CoA em malonil-CoA, para a síntese de 
ácidos graxos.

 DICA  A falta de insulina faz com que o acetil-CoA 
não seja convertido em malonil-CoA, e sim em cor-
pos cetônicos: acetoacetato, beta-hidroxibutirato 
e acetona – resultando na cetoacidose diabética! 
Essa via não sofre resistência insulínica, por isso 
é tão raro um DM-2 com essa complicação (a CAD 
só vai ocorrer na insulinopenia).

3.2.  INCRETINAS

As principais incretinas são o hormônio GLP-1, pro-
duzido pelas células L, no íleo e no cólon, e o GIP, 
sintetizado pelas células K, no duodeno e na primeira 
porção do jejuno. Estes hormônios “conversam” com o 
pâncreas, estimulando a produção da insulina, e têm 
efeitos sacietógenos no SNC (redução da ingestão ali-
mentar). Outro hormônio importante para o controle 
glicêmico é a amilina, secretada pelas células beta, 
junto com a insulina. Ela informa ao intestino que o 

pâncreas captou a informação que existe alimento 
no trato gastrointestinal e que não é necessário mais 
comida, assim, há redução do esvaziamento gástrico 
e da secreção de ácido gástrico, além de aumento da 
saciedade, com diminuição da liberação do glucagon 
(evitando aumentos excessivos de glicemia).

 DICA  Em situações de resistência insulínica, o 
pâncreas secreta mais insulina e consequente-
mente amilina, o excesso de amilina deposita-se 
sob forma de depósitos substâncias amiloides 
no pâncreas e sistema nervoso central, levando 
a falência pancreática e doença de Alzheimer, 
respectivamente.

3.3.  CONTRAINSULÍNICOS

Os hormônios contra insulínicos são hiperglice-
miantes, pois estimulam as reações de aumento de 
glicose, tendo a via final comum no fígado, através 
da glicogenogênese = síntese hepática de glicose 
a partir de moléculas não glicídicas. Os principais 
substratos utilizados são: lactato dos músculos, 
glicerol do tecido adiposo e aminoácidos da pro-
teólise celular. Para isto acontecer, os principais 
processos são:

Catabolismo dos lipídios: lipólise = clivagem das 
triglicérides, liberando ácidos graxos livres.

 DICA  Situações de excesso de “contrarregulado-
res” como feocromocitomas (adrenalina), glucago-
noma (glucagon), síndrome de Cushing (cortisol) e 
acromegalia (GH) podem levar a DM e até precipitar 
complicações agudas, como cetoacidose e estado 
hiperosmolar hiperglicêmico!

 X Catabolismo das proteínas: proteólise – quebra 
de proteínas em aminoácidos.

 DICA  Essa é uma das razões da perda de peso na 
falta de insulina.

Resumindo os principais hormônios do metabolismo 
intermediário (quadro 2):
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Quadro 2. Hormônios envolvidos no 
metabolismo intermediário.

Promove redução de glicose Contrainsulínicos

Insulina Glucagon

Peptídeos gastrointestinais 
(GLP-1 e GIP) Adrenalina

Amilina Cortisol

IGF-2 GH/IGF-1

Fonte:  Modificado de Wajchenberg.4

4.  CLASSIFICAÇÃO

Classificamos o DM em quatro grupos para detalhar 
melhor a fisiopatologia e posteriormente para definir 
o tratamento mais adequado.

4.1.  DIABETES TIPO 1

Este grupo inclui o Tipo 1A (decorrente da destruição 
seletiva autoimune das células beta das ilhotas de 
Langerhans pancreáticas) e Tipo 1B (idiopático) e 
o LADA (diabetes autoimune latente do adulto). O 
LADA se diferencia do DM1 por incidir em adultos (> 
35 anos), e permanecer por mais de seis meses com 
bom controle do DM, sem necessidade de insulina, 
este período de abertura do DM autoimune até a 
necessidade de insulina é conhecido como “lua de 
mel”. Está última condição é fundamental, pois o 
DM-1 pode incidir em idosos e existem relatos de 
pacientes com > 90 anos abrindo DM-1, nestes casos, 
a diferenciação com LADA se dá pela lua de mel, no 
DM-1 SEMPRE será menor que seis meses.

Seu desenvolvimento é dividido em 4 fases:

1. Pré-clínica = HLA de risco e/ou anticorpo positivo.

2. Início clínico = abertura do quadro (SINTOMAS).

 DICA  Na ocasião do diagnóstico, restam menos 
de 10% de células beta e a reserva de insulina é 
muito baixa, resultando em quadro clínico grave e 
abrupto de hiperglicemia, bem como, necessidade 
precoce de insulina

3. Remissão transitória = Período de “lua de mel” – 
período de até seis meses após a abertura do qua-
dro, em que o portador de DM1, mediante controle 
inicial da glicotoxicidade, pode voltar a apresentar 
secreção endógena de insulina, podendo até ficar 
sem seu uso terapêutico, e com bom controle.

4. Diabetes estabelecido.

4.1.1.  EPIDEMIOLOGIA

Acomete principalmente crianças e adolescentes, 
sendo responsável por 90% dos casos de diabetes 
da infância, apenas 5-10% na idade adulta. A agre-
gação familiar é de 5%, cerca de 10 vezes superior 
à prevalência na população geral (inferior a 0,5%).

Incide principalmente em indivíduos da raça branca, 
sendo raro em asiáticos. No Brasil a incidência é de 
8/100.000/ano

4.1.2.  FISIOPATOLOGIA

O DM1A caracteriza-se pela insulite linfocitária au-
toimune, causada pela invasão de células mono-
nucleares nas ilhotas pancreáticas, e produção de 
auto anticorpos contra vários antígenos pancreáticos 
como: anticorpo anti-ilhotas (ICA), anti-insulina (IAA), 
antidescarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD65), 
antitirosina fosfatase (anti-IA2) e antitransportador 
de zinco 8 (ant-ZnT8) – tabela 3. Os auto anticorpos 
antecedem o diagnóstico em vários anos e estão 
presentes em 80-90% dos pacientes no início do 
quadro, seus títulos reduzem com o passar do tempo, 
permanecendo positivos em 20-30% dos pacientes 
após 20-30 anos do diagnóstico.

FLASHCARDS

Os principais auto anticorpos encontrados na DM 
tipo 1 são?
Anti-ilhota ICA; Anti – GAD; Anti-IA2.

Tabela 1. Anticorpos marcadores do DM1.

Anticorpos marcadores 
de destruição de 

células beta
% Observações

Anti Ilhota (ICA) 75% Mais prevalente.
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Anticorpos marcadores 
de destruição de 

células beta
% Observações

Anti Insulina (IAA) 50-
70%

Crianças <10 anos 
é mais prevalente. 

Primeiro a 
aparecer – pode ser 
detectado meses a 

anos do diagnóstico

Antidescarboxilase 
de ácido glutâmico 

(Anti-GAD65)
70%

Mais comum 
no LADA. O que 
mais persiste.

Antitirosinofosfatases/
nsulinoma (IA2 e IA2b) 60%

Anti transportador 
de Zinco 8 (Zbt8) 60%

Positivo em 26% 
dos pacientes com 

todos os outros 
AC negativos

Fonte:  Modificado de Vilar.5

No LADA quase 100% dos casos terão positivo o 
GAD65.

4.1.3.  ETIOLOGIA

Para surgimento do DM1, há forte interação da gené-
tica com os fatores ambientais.

4.1.3.1.  Susceptibilidade Genética

A suscetibilidade genética para o DM1 é mediada 
principalmente pelo sistema Antígeno Leucocitário 
Humano (HLA) no Complexo Principal de Histocom-
patibilidade (localizado no cromossomo 6). Os alelos 
de classe II – DR3 e DR4 – além do DQ2 e DQ8 são os 
mais implicados na susceptibilidade ao DM1A.

 DICA  Há maior chance de abrir DM1 se houver his-
tória familiar, mas a aglomeração familiar no DM1 
ainda é menos frequente que o DM2: 5 % vs. 75%, 
respectivamente. Traduzindo, a cada 100 pacientes 
com DM1, somente 5 tem alguém na família com o 
mesmo diagnóstico (embora na população geral a 
prevalência é menor que 0,5%), enquanto no DM2, 
a cada 100 pessoas com este diagnóstico, 75 têm 
alguém na família com DM2 (na população geral 
é cerca de 7,5%).

Mutações do gene da insulina – alelos classe I (IDDM2) 
– e polimorfismos nos genes PTPN22 e CTLA4 também 
estão relacionados a maior risco.

Pacientes com DM1 têm maior risco de outras doen-
ças autoimunes, tais como tireoidite de Hashimoto, 
Graves, doença de Addison, miastenia gravis, doença 
celíaca, anemia perniciosa entre outros. Por isso, é 
indicado fazer screening para tireoidite de Hashimoto 
(anti-TPO e TSH) e doença celíaca (antitransgluta-
minase IgA e medida sérica de IgA) no diagnóstico.

4.1.3.2.  Fatores Ambientais

Mesmo o HLA sendo um fator de forte impacto para 
desenvolver DM1, não é determinante, tanto é, que 
a concordância de DM1A em gêmeos monozigóticos 
é de apenar 25 a 50%.

Este fenômeno é bem demonstrado na Dinamarca e 
Finlândia, onde sua população tem alta incidência 
de DM1, mesmo nas famílias imigrantes de áreas de 
baixa incidência! A teoria que tenta explicar isso é que 
o DM1 tenha relação com a deficiência da vitamina 
D, que ocorre pela baixa exposição solar na região.

Apesar desta especulação, não há fator causal defi-
nido, mas há suspeita que o surgimento dos anticor-
pos pode ser precipitado também por:

 X Infecções (vírus coxsackie B, da rubéola, cito-
megalovírus).

 X Toxinas (pesticidas, nitratos).

 X Metais pesados (mercúrio e cádmio).

 X Alterações nutricionais (introdução precoce do 
leite e glúten, deficiência de vitamina D).

 X Alterações da flora intestinal, baixa exposição a 
patógenos (teoria da higiene) e obesidade tam-
bém parecem influir na resposta imunológica.

4.2.  DIABETES TIPO 2

É a principal causa de DM, sendo responsável por 
90% dos diagnósticos. Resulta da resistência à ação 
da insulina (RI) e pode levar à perda progressiva de 
secreção de insulina de células β. Portanto, no DM2 
pode haver deficiência na ação (nestes casos pode 
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haver até hiperinsulinemia, mas que não consegue 
compensar a resistência) ou redução parcial ou 
absoluta de insulina.

4.2.1.  EPIDEMIOLOGIA

A incidência e a prevalência dessa doença vêm cres-
cendo exponencialmente, o número absoluto cresceu 
quase 10 vezes nos últimos 30 anos, sendo identifi-
cada em 7,5 a 10% da população. Entre as principais 
causas desse aumento de diabéticos no mundo estão 
os maus hábitos alimentares, a epidemia de obesi-
dade e de sedentarismo e o aumento da expectativa 
de vida da população.

4.2.2.  FISIOPATOLOGIA

Pessoas predispostas geneticamente, quando são 
expostas ao aumento da resistência insulínica, não 
conseguem compensar este fenômeno, evoluindo 
com hiperglicemia (figura 3). Não é à toa que alguns 
autores colocam que o DM2, assim como DM1 e obe-
sidade, é uma doença genética, mas precipitada por 
fatores ambientais.

A resistência insulínica está muito associada a situa-
ções de obesidade (principalmente a visceral/andro-
gênica), sedentarismo e dieta hipercalórica, mas pode 
ser desencadeada por fatores genéticos (tanto que 
20% dos DM2 não têm obesidade).

Figura 3. Desenvolvimento e Progressão do DM 2 e suas complicações.

Fonte:  Autor.

 DICA  Um exemplo do fator genético associado 
com o ambiente no desenvolvimento do DM2 são 
os índios Pima e Ianomâmi, estudos observacio-
nais mostraram que aqueles que mantiveram os 
hábitos de vida tradicionais permanecem sem DM, 
enquanto metade dos que passaram a ter hábi-
tos de vida ocidentais evoluíram com alterações 
glicêmicas.

Com a piora da RI, a hiperinsulinemia não é capaz 
de vencer a resistência, havendo:
 X Menor captação e utilização da glicose por te-
cidos periféricos (ex.: músculo esquelético).

 X Menor inibição da lipólise (tecido adiposo tam-
bém está resistente).

 X Menor inibição da gliconeogênese, ocasionando 
maior produção hepática de glicose.
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Todos estes mecanismos levam à hiperglicemia se-
cundária à RI.

 DICA  Mas o que é resistência insulínica? É o mal 
funcionamento de enzimas relacionadas à trans-
dução do sinal da insulina; assim, o receptor de 
insulina ao invés de fosforilar a tirosina, ativa 
a serina, diminuindo a translocação do GLUT-4 
para a membrana celular, portanto, prejudicando 
a eficácia da captação de glicose pelos tecidos 
periféricos.

A resistência insulínica é a primeira parte do pro-
cesso, mas com sua progressão há também a perda 
progressiva de secreção de grande parte das ilhotas 
pancreáticas e isso acontece por:

 X Depósito pancreático de amilina.
 X Hiperglicemia crônica: glicotoxicidade.
 X Hiperlipidemia: lipotoxicidade.

4.3.  DIABETES GESTACIONAL

Diabetes diagnosticado no segundo ou terceiro tri-
mestre da gravidez, e que não era claramente evi-
dente antes da gestação (será detalhada no módulo 
de obstetrícia).

4.4.  TIPOS ESPECÍFICOS DE DM

4.4.1.  SÍNDROMES DE DIABETES MONOGÊNICAS

Nesse grupo incluímos o diabetes neonatal e diabetes 
semelhante ao do adulto no jovem (MODY). O MODY 
tem herança autossômica dominante e é caracteri-
zado pela hereditariedade (diagnóstico em duas ou 
mais gerações do mesmo lado da família), presença 
de abertura do quadro de diabetes com menos que 
25 anos e ausência de anticorpos. Já o diabetes neo-
natal, tem herança autossômica recessiva e abre logo 
ao primeiro ano de vida. O que chama atenção nos 
pacientes com DM monogênico é a boa resposta ao 
uso de sulfonilureias! Isto ocorre, pois as alterações 
genéticas que possuem, não envolvem o canal da 
sulfonilureia (figura 2B), permitindo que o estímulo 
farmacológico melhore a secreção de insulina.

 DICA  Maior parte das questões sobre o diabetes 
monogênico exploram os subtipos que respondem 
de maneira brilhante as sulfonilureias, portanto, 
em casos de suspeita de MODY tipo 1 ou 3 ou DM 
neonatal, é válido um teste terapêutico com as 
sulfas, mas a falta de resposta a estas medicações 
não exclui o diagnóstico, que deve ser avaliada 
através de testes genéticos.

FLASHCARDS

Qual tipo de Mody que não requer tratamento?

Mody GCK ou Mody 2.

4.4.2.  INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA

As causas mais comuns de insuficiência endócrina 
pancreática são:

 X Fibrose cística.

 X Pancreatite.

 X Câncer de pâncreas.

Em geral ocorrem associadas a insuficiência do 
pâncreas exócrino (que é mais precoce), assim, para 
auxílio no diagnóstico, podemos avaliar o balanço 
de gordura nas fezes.

 DICA  O perfil glicêmico da insuficiência hepá-
tica é peculiar, pois além de faltar insulina, tem 
a falta de glucagon (contrainsulínico), assim o 
paciente tem hiperglicemia pós-prandial, mas 
em períodos de jejum (como na madrugada) pode 
ocorrer hipoglicemia, pois falta o estímulo para 
glicogenólise.

4.4.3.  OUTROS

 X Diabetes induzida por drogas: antipsicóticos 
atípicos, excesso de levotiroxina, tiazídicos, 
fenitoína, clozapina, betabloqueadores, glico-
corticoides e antiretrovirais…

 X Diabetes pós-transplante: medicações imuno-
supressoras aumentam o risco de diabetes.
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5.  DIFERENÇAS ENTRE DM-1 VS. 
DM-2

A principal dúvida no diagnóstico recente de DM é 
diferenciar o DM-1 do DM-2, a tabela 4 te ajudará a 
esclarecer os principais pontos cobrados.

A questão mais “batida” do tema é sobre a avaliação 
da reserva pancreática, que está muito baixa ou 
“zero” no DM1 e aumentada, normal ou discretamente 
baixa no DM-2. Para essa avaliação não usamos a 
dosagem da insulina! Utilizamos o peptídeo C! Ele 
é secretado pela célula beta, junto com a insulina, 
após a clivagem da pro-insulina (figura 4), no entanto 
quase toda a insulina é depurada na circulação portal, 
portanto a dosagem periférica é pouco fidedigna!

Quadro 3. diferenças entre DM1 e DM2.

DM1 DM2

Início

Abrupto e 
sintomático, 

pode abrir com 
cetoacidose

Instalação lenta, 
com poucos 

sintoma

Idade Crianças e 
adolescentes

Acima dos 
quarenta anos

Peptídeo C

Baixo nível sérico 
(assim como 

na insuficiência 
pancreática)

Elevado

Cetose Frequente Geralmente 
ausente

Anticorpos Positivo Negativos

Concentração 
familiar Baixa Alta (Genética 

poligênica)

Clínica Perda de peso 
e “polis”

Obesidade 
(gordura visceral)

Acantose 
nigricans (figura 5)

Fonte:  Modificado de Sales.6

Figura 4. Liberação do peptídeo C.

Fonte:  Adaptado de Melmed.7

Figura 5. Acantose nigricans em cervical (a) e axila 
(b), antes e após tratamento com Metformina.

Fonte:  https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult?im-
g=PMC4144206_IDOJ-5-239-g004&query=&req=4

 DICA  O uso de fórmulas para avaliar a resistência 
insulínica, como o HOMA-IR, não é recomendado 
na prática, pois é um modelo matemático usado 
em estudos populacionais e não tem acurácia para 
o uso “individualizado”.
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FLASHCARDS

Quais os locais em que predomina acantose nigricans ?
Áreas de dobra cutânea (pescoço, axilas, virilhas).

6.  DIAGNÓSTICO

Os critérios utilizados para diagnóstico de diabetes 
são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2. Critérios diagnóstico de DM.

Categorias

Glicemia 
(mg/dL) HbA1c (%)

Jejum
(8hs)

2 h após
75g glicose

Normal < 100 < 140 Casual <5,7%

Pré -
-diabetes

101 – 125
Glicemia 
de jejum 
alterada

140 – 199
Tolerância 
à glicose 

diminuída

Casual
5,7-6,4%
Risco de 
diabetes

Diabetes 
Mellitus ≥126* ≥200* ≥200 com 

sintomas ≥6,5%*

Fonte:  Adaptado Diabetes Care.8

É preciso repetir em nova coleta de sangue, os exames 
com asteriscos da tabela 5, mas você pode confirmar 
o exame alterado com outra modalidade de exame. 
Por exemplo, se glicemia de jejum ≥126 mg/dL e em 
outra coleta o paciente tem hemoglobina glicada 
(HbA1c) ≥ 6,5%: está feito o diagnóstico.

 DICA  Dica de prova: a única situação que não 
precisamos repetir os exames para confirmação 
é quando a glicemia ≥ 200 mg/dL com sintomas.

Pré diabetes é definida como: presença glicemia de 
jejum (GJ) alterada e/ou intolerância a glicose (teste 
oral de tolerância a glicose entre 140 e 199 mg/dL) 
e/ou HbA1c entre 5,7 e 6,4%. Obviamente, desde que 
desde que não feche critério de DM! Não tem sentido 
em dizer que um paciente com HbA1c: 6,2% e GJ: 130 
mg/dL (repetidos e confirmados) é portador de DM 
de acordo com a glicemia de jejum e pré diabetes 
conforme a HbA1c.

6.1.  HBA1C

A hemoglobina glicada é uma estimativa da média 
glicêmica dos últimos 90 dias (sendo 50% do último 
mês). Ela reflete o controle glicêmico pois a HbA1c 
é a parte da hemoglobina que reage de forma não 
enzimática com a glicose, ou seja, quanto maior o 
percentual de HbA1c, mais glicose havia.

No entanto há circunstâncias que podem alterar 
falsamente a HbA1c, isso pode ocorrer em situações 
em que há mudanças na meia-vida das hemácias 
(tabela 6). O racional dessas variações é:

 X Aumento do turnover das hemácias = HbA1c 
mais baixa, já que as hemácias que sofreram a 
glicação vão ser retiradas da circulação e serão 
colocadas no lugar hemácias novas, que não 
reagiram ainda;

 X Redução do turnover = HbA1c mais alta, pois 
as hemácias glicadas vão ficar mais tempo no 
sangue.

Quadro 4. Alterações na hemoglobina glicada (HbA1c).

Redução 
da HbA1c

• Hemoglobinopatia*
• Anemia hemolítica
• Hemorragias
• Transfusão de sangue
• Auto-hemoterapia
• Dapsona
• Gravidez
• Vitamina C e E

Aumento 
de HbA1c

• Hemoglobinopatia*
• Anemias carenciais (b12, ferro, folato)
• Esplenectomia
• Doença renal
• Aumento de triglicérides
• Bilirrubinas
• Ureia

Fonte:  Adaptado Diabetes Care.8

6.2.  FRUTOSAMINA

Uma outra forma de avaliar a média da glicemia 
é através da frutosamina ou albumina glicada, o 
racional é o mesmo da utilização da HbA1c, sendo 
que mede a glicação da albumina sérica.
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Ela reflete o nível glicêmico nas últimas 2-3 semanas 
(meia-vida da albumina). No entanto a correlação 
com complicações microvasculares do diabetes 
ainda não foi tão bem definida por este método, 
logo, ele não é utilizado para diagnóstico, somente 
para seguimento.

Existem fórmulas para correlacionar os níveis de 
frutosamina com os níveis esperados de HbA1C. Uma 
delas é: HbA1C = (0,017 × frutosamina) + 1,61.

6.3.  1,5 ANIDROGLUCITOL (1,5AG)

É um exame pouco disponível na prática clínica. 1,5AG 
é excretado via renal através da glicosúria (que ocorre 
geralmente quando glicemia > 180 mg/dL), dessa 
maneira, sua concentração sérica é inversamente 
proporcional à quantidade de tempo que a glicemia 
ficou acima de 180 mg/dL. Assim como a frutosa-
mina, não tem correlação com as complicações do 
DM, mas é útil para avaliar o período pós-prandial, 
lembrando que quanto mais alto o 1,5 AG, melhor o 
controle glicêmico.

7.  RASTREIO DE DM2

7.1.  ADULTOS

O rastreio é indicado aos 45 anos ou antes, em pes-
soas com sobrepeso/obesidade + pelo menos um 
fator adicional:

 X Índice de massa corporal (IMC) ≥25 kg/m2 ou ≥23 
kg/m2 em asiáticos.

 X Parente primeiro grau com DM.
 X Diabetes gestacional.
 X História de doença cardiovascular.
 X Hipertensão arterial.
 X HDL <35 mg/dL e/ou triglicerídeos > 250 mg/dL.
 X Síndrome de Ovário Policístico.
 X Sedentarismo.
 X Uso de medicações que aumentam o risco de 
DM (por exemplo antipsicóticos e corticoides).

 X Condições associadas a resistência à insulina
 X HIV, hepatite C.

FLASHCARDS

O rastreio para DM deve ser repetido em quanto 
tempo?
A cada três anos.

7.2.  CRIANÇAS

É indicado o rastreio aos dez anos ou início de puber-
dade, ou caso sobrepeso/obesidade IMC ≥ percentil 
85 ou kg/m2 ou peso 120% acima do normal para 
altura) + DOIS fatores adicionais:
 X Todos os fatores dos adultos.
 X Mãe com DM, ou DM gestacional na gravidez 
do paciente.

 X DM2 em familiares de primeiro ou segundo grau.
 X Sinais de RI (acantose, hipertensão, dislipide-
mia, SOP, baixo peso ao nascer).

 X Se normal e o paciente mantiver os fatores de 
risco, repetir a cada três anos.
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QUESTÕES DE CONCURSOS

Questão 1

(COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO AMAZONAS – 
2010) Quanto ao diabetes Mellitus tipo 1, assinale a 
afirmativa INCORRETA:

	⮦ na maioria das vezes resulta da destruição au-
toimune das células beta pancreáticas.

	⮧ os anticorpos anti-ilhotas, anti-insulina e anti-
-GAD podem estar presentes antes das mani-
festações clínica

	⮨ é sempre dependente do tratamento com insulina.

	⮩ a concordância para diabetes em gêmeos idênti-
cos é de quase 100%, sugerindo, portanto, com-
ponente genético importante.

	⮪ pode surgir em qualquer idade, porém é mais 
frequente antes dos 30 anos.

dificuldade:  

 Y Dica do autor: Embora a fisiopatologia do DM1 não 
seja totalmente conhecida, envolve, além da pre-
disposição genética, fatores ambientais que desen-
cadeiam a resposta autoimune. Entre as principais 
exposições ambientais associadas ao DM1 estão 
infecções virais, componentes dietéticos e certas 
composições da microbiota intestinal.

Alternativa A: CORRETA. O DM1 é uma doença autoimune, 
poligênica, decorrente de destruição das células β 
pancreáticas.

Alternativa B: CORRETA. Geralmente, esses autoanti-
corpos precedem a hiperglicemia por meses a anos, 
durante um estágio pré-diabético.

Alternativa C: CORRETA. No DM1 há deficiência completa 
na produção de insulina.

Alternativa D: INCORRETA. Há componente genético, 
porém este é mais importante na DM2.

Alternativa E: CORRETA. DM1 é mais comum em menores 
de 30 anos.

 ✔ resposta: ⮩

Questão 2

(INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA – 2011) Em relação ao 
Diabetes Mellitus tipo 2, é incorreto afirmar:

	⮦ Resistência à ação insulínica nos adipócitos e, 
sobretudo, no músculo esquelético.

	⮧ Excessiva produção hepática de glicose, resul-
tante da resistência insulínica no fígado.

	⮨ Crianças que nascem pequenas para idade ges-
tacional têm risco aumentado para desenvolver 
na vida adulta Síndrome Metabólica e DM tipo 2.

	⮩ Deficiência absoluta da produção de Insulina 
secundária à destruição autoimune das células 
beta do pâncreas.

	⮪ No DM2, há um maior grau de Apoptose de células 
beta, provavelmente decorrente da hiperglicemia, 
lipotoxidade e estresse oxidativo.

dificuldade:  

 Y Dica do autor: DM2 é uma doença poligênica, com 
forte herança familiar, ainda não completamente 
esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição sig-
nificativa de fatores ambientais. Dentre eles, hábi-
tos dietéticos e inatividade física, que contribuem 
para a obesidade, destacam-se como os principais 
fatores de risco.

Alternativa A: CORRETA. Resistência insulínica é o meca-
nismo central da DM2.

Alternativa B: CORRETA. No DM2 há aumento da produção 
hepática de glicose.
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Alternativa C: CORRETA. Estatisticamente, os estudos 
mostram associação entre pequenos para a idade 
gestacional e DM2 na vida adulta. O mecanismo 
relacionado ainda não está esclarecido.
Alternativa D: INCORRETA. Destruição autoimune das 
células beta do pâncreas ocorre no DM1.
Alternativa E: CORRETA. No DM2 também há destruição de 
células beta, porém o mecanismo não é autoimune.
 ✔ resposta: ⮩

Questão 3

(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/PERNAMBUCO – 2011) Paciente com 
18 anos de idade chega a Pernambuco com diagnós-
tico de diabetes mellitus tipo 1 há 2 anos. Pensando na 
confirmação diagnóstica, qual dos anticorpos abaixo 
apresenta a maior chance de ainda estar positivo?

	⮦ Anticorpo anti-insulina.
	⮧ Anticorpo antitirosina-fosfatase (anti-IA2).
	⮨ Anticorpo anti-ilhota de Langerhans (ICA).
	⮩ Anticorpo antitireoperoxidase (anti-TPO).
	⮪ Anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico 
(anti-GAD).

dificuldade:   

 Y Dica do autor: A frequência de autoanticorpos contra 
células β em crianças caucasianas saudáveis é de 1 
a 4%, de modo que a presença isolada de autoanti-
corpos não é suficiente para excluir o DM2 em jovens 
ou para afirmar o diagnóstico de DM1.
Resolução: Anti-GAD é o anticorpo mais sensível para 
diagnóstico de DM1, estando presente em 70% dos 
pacientes com DM1 com menos de 20 anos.
 ✔ resposta: ⮪

Questão 4

(HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – 2014) A respeito do Diabe-
tes mellitus, classifique as seguintes sentenças em 
verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) O Diabetes mellitus apresenta alta morbimor-
talidade, podendo levar a comprometimento 
importante da qualidade de vida.

( ) O termo tipo I refere-se ao diabetes gerado pela 
destruição das células-beta do pâncreas.

( ) O termo tipo II refere-se ao diabetes gerado pela 
diminuição da resistência à ação da insulina.

( ) O Diabetes gestacional refere-se à hiperglicemia 
diagnosticada durante a gravidez.

Assinale a alternativa que corresponde à classificação 
correta, de cima para baixo.

	⮦ V, V, V, V.
	⮧ F, V, V, V.
	⮨ V, F, F, V.
	⮩ V, F, F, F.
	⮪ V, V, F, V.

dificuldade: 

 Y Dica do autor: A hiperglicemia persistente está asso-
ciada a complicações crônicas micro e macrovascu-
lares, aumento de morbidade, redução da qualidade 
de vida e elevação da taxa de mortalidade
Assertiva I: VERDADEIRA. DM está associado a compli-
cações crônicas que levam a importante morbidade.
Assertiva II: VERDADEIRA. O mecanismo do DM1 é a des-
truição autoimune das células beta do pâncreas.
Assertiva III: FALSA. O termo tipo II refere-se ao dia-
betes gerado pelo aumento da resistência à ação 
da insulina.
Assertiva IV: VERDADEIRA. Descreve corretamente o 
conceito de diabetes gestacional.

 ✔ resposta: ⮪

Questão 5

(UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – 2015) Associe a coluna da 
direita (números) com a coluna da esquerda (letras):

(a) DM II;
(b) DM 1A;
(c) LADA;
(d) MODY;
(e) DM 1B

(1) Antígeno HLA;
(2) Anticorpo anti-ilhota;
(3) Ascendência africana ou asiática;
(4) Resistência insulínica;
(5) Redução da ação da glicoquinase.


