
Guia Prático de Endocrinologia.indb   1Guia Prático de Endocrinologia.indb   1 29/11/2021   13:5829/11/2021   13:58
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Guia Prático de Endocrinologia.indb   7Guia Prático de Endocrinologia.indb   7 29/11/2021   13:5829/11/2021   13:58



8

Dislipidemias secundárias ...............................................................................243
Estratificação do risco cardiovascular ............................................................244
Referências  ........................................................................................................249

2.5 Dislipidemia: quando e como tratar .............................................. 251
Objetivos do tratamento ..................................................................................252
Tratamento não farmacológico da dislipidemia ............................................252
Tratamento farmacológico da hipercolesterolemia.......................................254
Tratamento farmacológico do HDL baixo ......................................................258
Tratamento farmacológico da hipertrigliceridemia .......................................258
Referências  ........................................................................................................262

2.6 Síndrome metabólica: definição e implicações clínicas ................ 263
Definição ...........................................................................................................264
Seguimento clínico ...........................................................................................267
Tratamento – mudança de estilo de vida .......................................................268
Tratamento farmacológico ..............................................................................270
Referências  ........................................................................................................274

2.7 Doença hepática gordurosa não alcoólica: fígado como  
novo componente da síndrome metabólica .................................... 275

Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA).....................................276
Avaliação laboratorial da DHGNA ...................................................................284
Tratamento da DHGNA: recomendação atual ................................................288
Referências  ........................................................................................................295

MÓDULO 3 - TIREOIDE ........................................................................ 301

3.1 Fisiologia da tireoide e o papel dos micronutrientes e minerais .... 303
Introdução .........................................................................................................304
Regulação da biossíntese e secreção dos hormônios tireoidianos .............304
Efeitos específicos dos hormônios tireoidianos sobre os órgãos ................308
Interpretação dos testes de função tireoidiana .............................................310
Referências  ........................................................................................................315

3.2 Hipotireoidismo ........................................................................... 317
Introdução .........................................................................................................318
Epidemiologia ...................................................................................................319
Etiologia do hipotireoidismo ............................................................................319
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Guia Prático de Endocrinologia.indb   11Guia Prático de Endocrinologia.indb   11 29/11/2021   13:5829/11/2021   13:58



12

Etiologia: Hiperplasia adrenal congênita forma não clássica .......................555
Etiologia: Hirsutismo idiopático ......................................................................556
Etiologia: Hipertecose ovariana e tumores produtores de androgênios ......556
Manejo do hirsutismo - tratamento medicamentoso ....................................557
Manejo do hirsutismo - tratamento local ........................................................560
Referências  ........................................................................................................563

6.3 Avaliação de amenorreia.............................................................. 565
Definição de amenorreia ..................................................................................566
Fisiologia do ciclo menstrual  ..........................................................................566
Etiologia da amenorreia  ..................................................................................570
Avaliação e manejo inicial da paciente com amenorreia  .............................574
Referências  ........................................................................................................579

6.4 Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil  
e limiares de intervenção do pediatra ............................................ 581

Introdução .........................................................................................................582
Fisiologia do crescimento normal ...................................................................582
Fisiologia da puberdade normal ......................................................................584
Avaliação do crescimento e limiar de investigação  ......................................588
Avaliação da puberdade precoce e limiares de investigação .......................597
Avaliação do retardo puberal e limiar de investigação ..................................603
Referências  ........................................................................................................611

6.5 Osteoporose e interpretação de densitometria óssea ................... 615
Introdução e Epidemiologia .............................................................................616
Fisiopatologia ...................................................................................................616
Diagnóstico .......................................................................................................620
Tratamento da Osteoporose ............................................................................624
Referências  ........................................................................................................631

6.6 Paratireoides: avaliação inicial de hipercalcemia ......................... 633
Introdução  ........................................................................................................634
Fisiologia e homeostase do cálcio..................................................................634
Etiologia das hipercalcemias ...........................................................................636
Manifestações clínicas da hipercalcemia ......................................................642
Avaliação laboratorial ......................................................................................643
Tratamento da hipercalcemia ..........................................................................644
Referências  ........................................................................................................648
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CAPÍTULO 1.1

 Diabetes mellitus: 
história, epidemiologia 

e diagnóstico

Autora

Débora Gonçalves da Silva

Contexto clínico

Paciente do sexo masculino, 45 anos, comparece ao posto de saúde para 
avaliação de exame de glicemia feito em exame periódico. Refere estar 
desesperado por ter recebido o diagnóstico de diabetes, pois sua avó 
faleceu pela mesma doença aplicando insulina e com os membros inferiores 
amputados. Apresenta um exame de glicemia sérica em jejum: 129 mg/dL.

Objetivos do capítulo

•  Entender mitos e barreiras que podem dificultar a abordagem ampla e 
multidisciplinar do tratamento do diabetes.

•  Diagnosticar e classificar o diabetes mellitus de acordo com os sinais e 
sintomas clínicos.

•  Interpretar os exames laboratoriais e identificar as variáveis que 
interferem em seus resultados.
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28 MÓDULO 1 -  DIABETES MELLITUS - CAPÍTULO 1.1

1.1.1. Aspectos históricos do 
diabetes mellitus 

A primeira referência ao diabetes foi encontrada no Papiro Ebers, desco-
berto pelo alemão Georg Ebers em 1872, no Egito, conhecido como o primeiro 
documento a fazer referência a uma doença que se caracterizava por emissão 
frequente e abundante de urina, quando eram sugeridos tratamentos à base 
de frutos e plantas. Acredita-se que este documento tenha sido elaborado em 
torno de 1500 a.C. Mas, atribui-se a Arateu, discípulo de Hipócrates (século 
II d.C.), a denominação de diabetes dada à doença. Trata-se de palavra de 
origem grega e a maioria dos lexicógrafos e dos autores que escrevem so-
bre diabetes dão a esta palavra o significado de sifão, e explica-se pelo fato 
de que a poliúria, que caracterizava a doença, assemelhava-se “à drenagem 
de água através de um sifão”¹. Posteriormente, Cullen, em 1769, sugeriu o 
termo mellitus (mel, em latim), diferenciando os tipos de diabetes em diabe-
tes mellitus, caracterizado pela urina abundante com odor e sabor de mel, 
e diabetes insipidus, com urina também abundante, clara, e não adocicada. 
Dessa forma, o termo “diabetes”, que também significa “fonte” (da urina), 
chamada de  “urina de mel”, isto é, o diabetes mellitus, era uma condição 
distinta de outras formas de poliúria2.

As primeiras evidências de que uma substância poderia controlar a 
glicosúria surgiram em 1908, através de pesquisas feitas pelo cientista 
alemão Georg Zuelzer, que desenvolveu o primeiro extrato pancreático 
injetável que suprimiu a glicosúria, porém diante de muitos efeitos adver-
sos, não houve seguimento3,4. 

O grande marco de descoberta da insulina ocorreu em Toronto, no Canadá, 
em 1921, pelo médico ortopedista Frederick Banting e o estudante Charles 
Best, no laboratório do fisiologista JJR MacLeod. Em estudos experimentais 
com cães, descobriram e isolaram a insulina. Em 11 de janeiro de 1922, 
clínicos do Toronto General Hospital prescreveram de modo injetável 15 ml 
de extrato pancreático a um paciente com diabetes, Leonard Thompson de 
14 anos de idade, em estado de profunda caquexia com importante melhora 
clínica e metabólica. Em 1923, Banting, Best e Macleod receberam do Nobel 
Committee of the Caroline Institute, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia3,4. 

Com a descoberta da insulina e o conhecimento de que os pacientes 
com diabetes responderam às injeções de insulina, uma única causa, ou 
seja, a deficiência de insulina, por um tempo, tornou-se a única etiologia 
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definida. Posteriormente, com maior conhecimento a respeito das ações 
da insulina e da descoberta dos agentes orais para o tratamento do dia-
betes e avanços na fisiologia da resistência insulínica e suas múltiplas 
vias de resistência, a doença ficou classificada entre diabetes insulino-
dependente e não insulinodependente.

Até 1990, as insulinas humanas NPH e regular eram as opções de tra-
tamento para o diabetes mellitus tipo 1 ou insulinodependente. A partir de 
1990, com as técnicas de biologia molecular surgiram as insulinas análogas, 
sendo a primeira a insulina Lispro, pela indústria Lilly, com grande avanço, 
como veremos adiante, nos capítulos seguintes4,5,6,7. A Figura 1 mostra re-
sumidamente a história da evolução da insulina.

1921
• Descoberta 
   insulina
• Canadá

1930-
1940

• Dinamarca: 
   Hagedorn
   insulina NPH
• Canadá:
   Insulina-Protamina-     
   Zinco

1990
• Início das 
   insulinas
   análogas
• Insulina Lispro
   (Lilly Industry)

Figura 1. Breve história da insulina.
Fonte: elaborado pela autora.

1.1.2. Epidemiologia e painel do 
controle no Brasil e no mundo

O diabetes é uma das doenças crônico-degenerativas mais prevalentes 
no mundo, considerada uma emergência de crescimento global, com cerca 
de 463 milhões de casos de acordo com dados do International Diabetes 
Federation (IDF) em 2019. Estima-se que em 2030 teremos 578 milhões 
de diabéticos no mundo, e em 2045, 700 milhões de pessoas acometidas. 
Segundo o IDF, cerca de 673 bilhões de dólares foram gastos em 2015 
para tratar o diabetes ou prevenir suas complicações; em 2019 ocorreram 
4 milhões de mortes por DM em pessoas de 20-79 anos. Mais de 90% 
dos casos corresponde ao diabetes mellitus tipo 28. A Figura 2 mostra as 
projeções segundo IDF.
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A epidemiologia do Diabete Mellitus no mundo

Mundo
2045 - 700 milhões de pessoas
2030 - 578 milhões de pessoas
2019 - 463 milhões de pessoas

América do Sul e Central
2045 - 49 milhões de pessoas
2030 - 40 milhões de pessoas
2019 - 32 milhões de pessoas

Aumento de 
51%

Aumento de 
55%

Figura 2. Epidemiologia do diabetes mellitus e projeções.
Fonte: adaptado de International Diabetes Federation. IDF Diabetes 

Atlas 2019, 9ed.

O diabetes tipo 1, embora menos comum, também tem sofrido aumento de 
cerca de 3% ao ano, e em 2015 o número de crianças com diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) ultrapassa 500 mil pela primeira vez. Em 2019, o mundo regis-
trou a marca de 1 milhão de crianças com diagnóstico de DM1. A estimativa 
de prevalência de adultos com diagnóstico de diabetes no mundo, segundo 
dados do mesmo IDF, é de 7,2-11,4%. O Brasil é o terceiro país com maior 
número de crianças diabéticas tipo 1 (30.900), atrás apenas de Estados Unidos 
e Índia, e o quarto com maior número de diabéticos tipo 2 (14,3 milhões), 
precedido por China, Índia e Estados Unidos8.

Embora o diabetes tenha historicamente maior prevalência em países 
de alta renda, esta prevalência de diabetes tem aumentado rapidamente 
em países de baixa a média renda, onde 80% das pessoas com diabetes 
vivem. Um grande estudo analisando 198 países pela renda (alta se 12.616 
dólares ou mais per capita) entre 2000 e 2008, mostrou que a prevalência de 
diabetes cresceu dois pontos percentuais entre 1990 (7,4%) e 2008 (9,4%) 
com um nível similar de crescimento para países de baixa renda (7,5 para 
9,3%). Globalmente, 24,5% da prevalência de diabetes atribuída à idade 
mostra prevalência idade-específica entre 45 e 55 anos, e 22,4% entre 55 
e 65 anos. Esse padrão foi semelhante para países de baixa renda com 
24,9% entre 45 e 55 anos9. 
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Tabela 1. Critérios diagnósticos para diabetes mellitus.

DIABETES 
MELLITUS

(Se um ou 
mais critérios 

presentes)

TOLERÂNCIA A 
GLICOSE REDUZIDA

(Se 2 critérios 
presentes)

GLICEMIA EM 
JEJUM ALTERADA 

(Se primeiro 
critério presente 

ou ambos)

Glicemia em 
jejum mínimo 

de 8 horas

≥ 126 mg/dl 
(7 mmol/L)

100-125mg/dl 
(5,6-6,9mmol/L)

100-125mg/dl * 
(5,5-7 mmol/L)

OU

TOTG* 2 horas 
após 75 gramas 
glicose anidra

≥ 200 mg/dl 
(11,1 mmol/L)

40-199mg/dl 
(7,8-11,1 mmol/L)

< 140mg/dl 
(7,8 mmol/L)

OU

Hemoglobina 
glicada

≥ 6,5%
(48 mmol/mol)

5,7-6,4% 
(42-47,2 mmol/mol)

OU

Glicemia 
sérica aleatória

≥ 200 mg/dl 
(11,1 mmol/L)

Fonte: elaborado pela autora.

A classificação é importante porque relembra pontos cruciais a respeito 
da história natural da doença, sua fisiopatologia, seu tratamento e até de 
seu prognóstico. Em geral, a classificação se dá entre quatro tipos: diabe-
tes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes monogênico, diabetes 
gestacional e outros tipos22. A definição de diabetes mellitus tipo 1 é prati-
camente feito de forma clínica, acometendo crianças e adolescentes com 
autoanticorpos associados ao diabetes (AAD) e insulinodependentes desde 
o diagnóstico. No entanto, há casos em que fenótipo clínico é de diabetes 
mellitus tipo 2, mas com características imunogenéticas de diabéticos tipo 
1; dessa forma, os pacientes são diagnosticados com diabetes autoimune 
latente de adultos (LADA), também chamado diabetes insulinodependente 
lentamente progressivo. As diretrizes classificam os diabéticos com DAA, 
incluindo aqueles com LADA, como diabetes tipo 117. 
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MENSAGENS-CHAVE

•  Envolver o paciente e a família em decisões 
compartilhadas com o objetivo de acolher suas 
inseguranças e medos para oferecer estratégias 
de controle práticas, objetivas e individuais de 
acordo com sua realidade.

•  O diagnóstico é feito por sintomas clínicos 
inequívocos com glicemia casual acima de 
200 mg/dl. 

•  Assintomáticos devem ter dois exames diferentes 
ou o mesmo em tempos diferentes para o diagnóstico.

•  Atentar para as causas de interferência na Hemoglobina glicada.
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