
2017

DIABETES

MELLITUS



Diabetes Mellitus



Nós somos formados por inúmeras células,

que formam tecidos

Os tecidos dão origem

a órgãos, como o

pâncreas

E vários órgãos formam

um sistema, como o

digestivo

E todos os

sistemas formam o

nosso organismo!



Onde surge a 

diabetes?



A diabetes tem origem no

pâncreas, um órgão responsável,

principalmente, pela produção de

enzimas digestórias e também

pela produção da insulina e

outros hormônios.¹

Onde surge a diabetes?



Em uma pessoa normal em

jejum, a glicose (açúcar) no

sangue (glicemia) se mantém

abaixo de 110 mg/dl.²

Após a alimentação e

absorção dos nutrientes, essa

glicose aumenta e a insulina entra

em ação.¹

A insulina é responsável por

permitir a entrada de glicose nas

células, para a produção de

energia.¹

Onde surge a diabetes?



O que é a diabetes?



O que é diabetes?

É um conjunto de doenças

metabólicas em que há

hiperglicemia (aumento da

concentração de açúcar no

sangue), devido a defeitos na

produção ou na ação da insulina.²

Como é a insulina que

permite a entrada do açúcar nas

células, essa absorção diminui e a

quantidade de açúcar no sangue

aumenta.



Diabetes tipo 1

Como ocorre?

Há destruição das células

que produzem insulina.3

Por que ocorre?

O sistema imune ataca as

células, ou pode existir uma

destruição sem causas

conhecidas.3



Diabetes tipo 1

Como prevenir?

Como normalmente é causada

pelo sistema imune, ainda não há

medidas efetivas de prevenção

para esse tipo de diabetes. 3

Quem tem diabetes

tipo 1?

Pode surgir em qualquer

faixa etária, porém é mais comum

em crianças, adolescentes e

adultos jovens. 3



Diabetes tipo 2

É a forma mais comum.

Como ocorre?
Ocorre quando há defeitos

na ação da insulina e, mesmo
sendo produzida normalmente,
ela não consegue ser absorvida
pelas células.3

Por que ocorre?
É causada por uma

combinação de causas genéticas
e ambientais (sedentarismo,
dietas ricas em gordura e
envelhecimento).3



Diabetes tipo 2

Como prevenir?

A prevenção está

relacionada ao estilo de vida

saudável, com alimentação

balanceada e prática regular de

atividade física.3



Quais são os fatores de 

risco para diabetes?



Fatores de risco3

 Idade (superior a 45 anos);

 Excesso de peso;

 Sedentarismo;

 Hipertensão arterial;

 Alterações nas taxas de colesterol e

triglicérides;

 História familiar;

 Estresse;

 Fumo;

 Bebidas alcoólicas.



O que acontece no 

nosso corpo quando 

temos diabetes?



Sintomas

Normalmente, os sintomas

são mais frequentes no tipo 1, e o

tipo 2 é mais silencioso.²

Os sintomas clássicos são os

4 P’s:

 Aumento da frequência

urinária (poliúria);

 Aumento da sede (polidipsia);

 Aumento do apetite

(polifagia);

 Perda involuntária de peso.



Sintomas

Outros sintomas são:³

 Sonolência;

 Infecções de repetição;

 Fraqueza;

 Dores

 Formigamento nas pernas;

 Visão embaçada;

 Dificuldade na cicatrização

de feridas.



Quais as consequências 

da diabetes?



Complicações

A diabetes não controlada

pode provocar problemas e até a

falência de vários órgãos,

especialmente rins, olhos, nervos,

coração e vasos sanguíneos.3

Também está relacionada a

doenças cardiovasculares, como a

hipertensão arterial.3

O controle do nível de  

açúcar no sangue reduz os 

riscos de complicações!



Complicações agudas

Surgem rapidamente, em

horas ou dias.4

 Cetoacidose diabética: ocorre

quando há muito açúcar no sangue e

pouca insulina. Pode levar ao coma.

 Hipoglicemia: ocorre quando o

açúcar no sangue (glicemia) está

abaixo do normal.

 Síndrome hiperosmolar:

acompanha a desidratação como

resultado do excesso de açúcar

(hiperglicemia) que não foi tratado.



Complicações graves

Os efeitos da diabetes

podem ser muito graves,

causando:4

 Úlceras de pés

 Insuficiência renal

 Doenças cardiovasculares

 Cegueira;

 Amputações de extremidades;

 Infecção da gengiva e dos

tecidos de sustentação dos

dentes;

 Lesões que acometem o sistema

nervoso (neuropatias).



Como tratar 

diabetes?



Tratamento 

medicamentoso

Na diabetes tipo 1, é

necessário o uso de insulina para

compensar a sua deficiência no

organismo.3

No tipo 2, como o organismo

já desenvolveu uma resistência e

não consegue absorver o açúcar

(glicose), o tratamento é feito

com outros medicamentos. Em

poucos casos a insulina é

prescrita.3



Insulina

Não existe uma

prescrição padronizada para

o tratamento da diabetes

com insulina, pois depende

da idade, estado de saúde e

outras condições de cada

pessoa.3



Tipos de insulina

Insulina humana

Pode ser regular, idêntica à

insulina produzida pelo corpo

humano, ou NPH, que é associada

a outras substâncias para gerar

um efeito mais prolongado.3

Insulina análoga

São mais modernas e sua

ação pode ser mais curta ou mais

prolongada que a humana.3



Administração da 

insulina

A insulina não pode ser

tomada em pílulas ou cápsulas,

pois os sucos digestivos presentes

no estômago interferem em sua

eficácia.3

Por isso, ela deve ser

administrada através de uma

injeção subcutânea, na camada

de gordura que se encontra

abaixo da pele.3



Administração da 

insulina

Normalmente, a insulina é

aplicada no abdome, por ser uma

área de fácil acesso e com grande

quantidade de gordura.5

Abdome

Fácil acesso, absorção rápida

Nádegas e coxas

Absorção mais lenta e mais

afetada por exercícios

Parte externa do braço

Absorção média, porém o

acesso é mais difícil para

autoaplicação



Administração da 

insulina

A agulha (específica para

insulina, de no máximo 12,7 mm)

deve ser inserida em um ângulo

de 90 graus (reto).5

Se a área do corpo tem menos

gordura, a aplicação deve ser

feita em um ângulo de 45 graus

para não atingir o músculo.5



Administração da 

insulina: dicas

A agulha deve ser inserida

com um movimento rápido.5

Esperar 5 segundos (seringa)

ou 10 segundos (canetas) antes de

retirar a agulha da pele.5

É importante fazer rodízio dos

locais de aplicação da insulina,

para prevenir nódulos decorrentes

da aplicação repetida de insulina,

chamadas de lipodistrofias.5



Antidiabéticos orais2

Hipoglicemiantes

Aumentam a secreção de insulina.

Exemplos: glinidas, sulfonilureias

(clorpropamida, glibenclamida,

gliclazida, glipizida e glimepirida), e

metiglinidas.

Anti-hiperglicemiantes

Não a aumentam a secreção de

insulina. Podem agir na absorção

intestinal da glicose, diminuindo a

produção de glicose no fígado, ou

diminuindo a resistência à insulina nas

células. Exemplos: acarbose,

metformina (biguanida), glitazona e

tiazolidinediona.



Antidiabéticos orais2

Aumentam a secreção de insulina

dependente de glicose

Exemplos: gliptinas, exenatida,

liraglutida e lixisenatida.

Promovem glicosúria

Glicosúria é a presença de açúcar na

urina. Esses medicamentos impedem a

reabsorção de glicose nos rins,

eliminando-a na urina. São contra

indicados para quem tem insuficiência

renal.



Tratamento não 

medicamentoso4

 Alimentação adequada;

 Praticar exercícios físicos;

 Evitar o fumo e a bebida

alcoólica;

 Controlar o peso;

 Controlar o estresse.



Diabetes tem cura?

Não
É preciso tratamento para o resto 

da vida para o controle, evitando 

complicações. 



ALIMENTAÇÃO



Dieta6,7

Atualmente, a dieta para o

paciente diabético passou a ser

muito mais prática e aceitável.

Essa dieta não deve ser

proibitiva, mas sim, formada por

um cardápio balanceado e

variado.



Quais os grupos de 

nutrientes para compor 

a dieta?



Carboidratos6,7

Carboidratos são tipos

diferentes de açúcar mas, mesmo

elevando a glicemia (nível de

açúcar no sangue), eles são uma

importante fonte de energia,

fibras, vitaminas e minerais.

Por isso, seu consumo não

deve ser proibido e, sim,

balanceado.



Carboidratos6,7

Podemos encontrar

carboidratos em:

Legumes

Feijão, ervilha, lentilha

Hortaliças

Batata, cenoura

Frutas

Banana, maçã, pera

Grãos

Arroz, trigo, milho

Laticínios

Leite condensado, creme

chantili, iogurte



Fibras6,7

As fibras são a parte não

digerível do alimento vegetal, ou

seja, não são digeridas e

absorvidas pelo intestino.

Elas diminuem a absorção

dos carboidratos e do colesterol.

Sua principal função é

auxiliar no melhor desempenho

do intestino.



Fibras6,7

São encontradas em:

 Frutas;

 Cereais integrais (como arroz,
farinha de trigo, aveia);

 Leguminosas (como feijão,
lentilha, grão de bico);

 Verduras;

 Sementes (como chia, linhaça,
semente de abóbora)



Proteínas6,7

As proteínas fornecem
substâncias para a construção
e manutenção órgãos e
tecidos, como os músculos.
Também são uma importante
fonte calórica.



Proteínas6,7

São encontradas em:

 Carnes vermelhas magras

(patinho, coxão mole, coxão

duro);

 Carne de porco (lombo,

bisteca);

 Aves (peito de frango, chester,

peru);

 Peixes (linguado, pescada,

robalo, tainha);



Proteínas6,7

São encontradas em:

 Soja;

 Leite, queijos e iogurtes com

baixo teor de gordura;

 Leguminosas;

 Cereais integrais;

 Frutas oleaginosas (nozes,

castanhas, macadâmia,

amêndoas, avelã, amendoim)



Gorduras6,7

As gorduras (lipídios)
também não devem ser proibidas,
pois controlam diversos processos
do metabolismo, fornecem
substâncias importantes (ácidos
graxos essenciais) e transportam
vitaminas no sangue.

No entanto, devem ser
consumidas com cautela, pois
bloqueiam a ação da insulina e
aumentam a glicemia.

Além disso, o consumo
elevado aumenta o risco de
doenças cardíacas, como o
infarto.



Gorduras6,7

Saturadas

Encontradas em alimentos de

origem animal, como carnes,

laticínios e o óleo de coco.

Insaturadas

São consideradas as mais

saudáveis, pois equilibram os

níveis de colesterol, e são

divididas em dois tipos.



Gorduras insaturadas6,7

Monoinsaturadas

Presentes em azeite de

oliva, canola, abacate, amendoim

e oleaginosas. Reduzem os níveis

de colesterol LDL (o “ruim”) no

sangue.

Poliinsaturadas

As principais são as famosas

Ômega 3 (encontrada em frutos

do mar e linhaça) e Ômega 6

(encontrada em óleos de soja,

milho, girassol e sementes

oleaginosas). Aumentam os níveis

de colesterol HDL (o “bom”).



Vitaminas6,7

São substâncias de extrema
importância na alimentação, pois
o organismo não consegue
produzi-las sozinho.

Têm inúmeras funções
específicas e vitais e são
chamadas de “aditivos”, pois suas
funções são auxiliares em
processos importantes, como na
produção de energia.

A falta de cada vitamina
pode causar diferentes doenças.



Vitaminas6,7

Vitamina A

Fontes: fígado de aves, cenoura

Funções: formação dos ossos,

retina e pele, antioxidante

Deficiência: causa problemas de

visão, anemia, cálculos renais

Vitamina C

Fontes: frutas cítricas, brócolis

Funções: fortalece o sistema

imune e aumenta absorção de

ferro

Deficiência: causa escorbuto



Vitaminas6,7

Vitamina D

Fontes: óleo de peixe, fígado,

ovo

Funções: regulação do cálcio

Deficiência: causa raquitismo e

osteoporose

Vitamina K

Fontes: fígado e verduras

Funções: coagulação do sangue,

previne osteoporose

Deficiência: desnutrição,

problemas intestinais



Vitaminas6,7

Vitamina B1

Fontes: cereais, carnes, verduras

Funções: atua no metabolismo

dos açúcares

Deficiência: causa beribéri

Vitamina B2

Fontes: leites, carnes, verduras

Funções: atua no metabolismo de

enzimas e protege o sistema

nervoso

Deficiência: anemia, inflamações



Minerais6,7

Os sais minerais são
substâncias que não são
produzidas por seres vivos, e por
isso devem ser ingeridas na
alimentação.

Os mais importantes são
cálcio, ferro, sódio, potássio,
magnésio, iodo, zinco e selênio.

Eles participam de processos
de crescimento, reprodução,
contração muscular, transmissão
de impulsos nervosos, entre
outras funções.



Água6,7

Você sabia que quase 70% do

nosso corpo é formado de

líquidos?

A água é responsável pelo

equilíbrio e lubrificação de órgãos

e tecidos, transporte de

nutrientes (no sangue, por

exemplo) e também auxilia na

digestão.



Água6,7

A ingestão de água contribui para

a manutenção da saúde e proteção do

organismo, e devemos dar preferência

à água pura no lugar de sucos e outras

bebidas.

Para pacientes diabéticos que já

desenvolveram insuficiência renal,

deve-se tomar cuidado!!

A quantidade de líquidos que

pode ser ingerida pelo insuficiente

renal deve ser controlada, devido à

dificuldade do rim em filtrar os

líquidos do organismo.



A pessoa com diabetes 

pode beber álcool?



Bebidas alcoólicas6

O álcool interfere no
metabolismo, nos triglicerídeos e
na glicemia. Por isso, não se deve
beber de estômago vazio.

Diabéticos que usam
remédios podem apresentar
reações como palpitações,
vermelhidão no rosto e calor

Recomenda-se não ingerir
mais do que uma dose (1 lata de
cerveja) para mulheres e duas
doses para homens, por dia.



IMPORTANTE

A prevenção sempre 

é o melhor remédio!
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