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Diabetes Mellitus

- Estima-se a população mundial com diabetes (DM): 382 milhões de

pessoas; deverá atingir 471 milhões em 2035;

- 80% diabéticos vivem em países em desenvolvimento;

- 2011: taxas de mortalidade são de 30,1 para a população geral, 27,2

nos homens e 32,9 nas mulheres (por 100 mil habitantes); acentuado

aumento com o progredir da idade;

- Em 2013: estimou-se no Brasil 11.933.580 pessoas (20 a 79 anos) com

diabetes;



Diabetes Mellitus

Diagnostico médico de Diabetes (Sexo/Região) - 2013

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013. 
Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pns/pnsqa.def; acesado em 23/05/2015 as 09:35h

REGIÃO MASCULINO FEMININO TOTAL

TOTAL 5,4 7,0 6,2

NORTE 3,6 4,9 4,3

NORDESTE 3,9 6,6 5,4

SUDESTE 6,5 7,6 7,1

SUL 5,5 6,8 6,2

CENTRO-OESTE 5,3 7,5 6,5
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Diabetes Mellitus

Diagnostico médico de Diabetes (Idade/Região) - 2013

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013. 
Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pns/pnsqa.def; acesado em 23/05/2015 as 09:35h

Região 18 a 29 
anos

30 a 
59 
anos

60 a 
64 
anos

65 a 74 
anos

75 anos 
ou mais

Total

TOTAL 0,6 5,0 14,5 19,9 19,6 6,2

NORTE - 4,1 11,8 13,5 20,4 5,3

NORDESTE - 4,2 16,2 17,1 18,4 5,4

SUDESTE - 5,5 14,6 22,1 21,4 7,1

SUL - 5,5 10,2 20,0 14,3 6,2

CENTO-OESTE - 5,4 18,6 21,2 21,7 6,5
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Diabetes Mellitus

- O número de diabéticos está aumentando: crescimento e

envelhecimento populacional; urbanização; obesidade e sedentarismo;

maior sobrevida de pacientes com DM;

- Sua natureza crônica, a gravidade das complicações e os meios

necessários para controle tornam o DM muito desgastante e oneroso;

para os indivíduos, suas famílias (dor, ansiedade e perda de qualidade de

vida), e também para o SUS (cerca de 15% do orçamento anual).



Diabetes Mellitus

- Segundo a SBD: DM é um grupo heterogêneo de distúrbios

metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, resultada de

defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas;

- Classificação: (proposta da OMS e ADA)

 DM tipo 1 (DM1)

 DM tipo 2 (DM2)

 outros tipos específicos de DM

 DM gestacional



Diabetes Mellitus

DM1

- 5 a 10% dos casos;

- destruição de células betapancreáticas (maioria dos casos por

autoimunidade; quando não se verifica, denominamos idiopátia) com

consequente deficiência de insulina;

- A destruição das células em geral é mais rápida entre as crianças. A

forma lenta ocorre em adultos, dendo denominada diabetes autoimune

latente do adulto (LADA - latent autoimmune diabetes in adults).



Diabetes Mellitus

DM2

- 90 a 95% dos casos;

- defeitos na ação e secreção da insulina;

- maioria dos pacientes apresenta sobrepeso ou obesidade, e

cetoacidose raramente se desenvolve, ocorrendo apenas quando se

associa a outras condições, como infecções.

- pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado

após os 40 anos.
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Outros Tipos Específicos de DM

- formas menos comuns; apresentação clínica variada e depende da

alteração de base.

Defeitos Genéticos na Função das Células Beta = MODY (maturity
onset diabetes of the young)
defeitos genéticos na ação da insulina
doenças do pâncreas exócrino
endocrinopatias
induzido por medicamentos ou agentes químicos
infecções
síndromes genéticas por vezes associadas a DM
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Diabetes Mellitus Gestacional

- qualquer intolerância à glicose, com início ou diagnóstico durante a

gestação;

- Similar ao DM2, associa-se tanto à resistência à insulina quanto à

diminuição da função das células beta;

- 1 a 14% das gestantes;

- No Brasil 7% dos casos tem evolução com problema durante a

gravidez.



Diabetes Mellitus

Valores de glicose (mg/dl) para diagnóstico de DM

Jejum 
(>8 horas)

2 h após 75 G 
de Glicose

Casual (qualquer 
horário)

Glicemia 
normal 

<100 <140

Tolerância à 
glicose  
diminuída

>100 e <126 ≥ 140 a < 200

Diabetes 
mellitus

≥ 126 ≥ 200 ≥200 (+sintomas 
clássicos)*

*poliúria, polidipsia e perda não explicada de peso.
Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2014-2015. São Paulo: AC Farmacêutica, 2015.



Diabetes Mellitus

- Em estudo: HbA1c >6,5% a ser confirmada em outra coleta.

Dispensável em caso de sintomas ou glicemia >200 mg;

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2014-2015. São Paulo: AC Farmacêutica, 2015.

Valor da HbA1c Média de Glicemia

4 68

6 126

7 154

8 183

10 240

12 298


