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Doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia 
crônica

Classificação do DM: tipo 1 (DM 1), tipo 2 (DM 2), 
outros tipos de diabetes, gestacional (DMG)

Risco aumentado de DM (ou pré-diabetes): glicemia 
de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída



Doença está alcançando níveis 
epidêmicos em todo mundo

Brasil: prevalência de 7,6%

Um dos principais problemas 
manejados na Atenção Primária à 
Saúde (APS)

Responsável por 5% das internações 
hospitalares no Brasil

Estima-se que 50% dos diabéticos não 
são diagnosticados!



United States Preventive Services Task Force (USPSTF)
• Para todos os pacientes com PAS > 135mmHg ou PAD > 80mmHg

ADA: IMC > 25kg/m² e pelo menos um dos critérios abaixo:
• Sedentarismo
• História familiar de 1 º grau de DM
• Hipertensão Arterial Sistêmica
• Dislipidemia (triglicérides > 250mg/dL ou HDL < 35mg/dl)
• História de DMG ou recém nascido maior de 4kg
• Síndrome dos Ovários Policísticos
• História prévia de alteração em nível glicêmico
• Acantose nigricans
• História de Doença Cardiovascular



Poliúria, polidipsia, 
polifagia com perda 

ponderal não 
explicada

Cansaço, alterações 
visuais (visão 
embaçada) ou 

candidíase genital 
recorrente

DM1: 
emagrecimento 

rápido e inexplicado, 
hiperglicemia grave, 
cetonemia, cetonuria



CATEGORIAS GLICEMIA 
EM JEJUM 

(pelo menos 
8h)

TESTE ORAL 
DE 

TOLÊNCIA À 
GLICOSE

GLICEMIA 
CASUAL

HbA1C

Normal <100 < 140 - 5,7%

Pré-
diabetes

GJ alterada 100-125 - - 5,7-
6,4%

Tolerância 
à glicose 

diminuída

- 140-199 - -

DM ≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 com 
sintomas 
clássicos

≥ 6,5%

O diagnóstico de DM sempre deve ser confirmado com exames em 
outro dia, exceto nos indivíduos com sintomas clássicos de DM, 
sintomas de descompensação de DM ou no TOTG



Diagnóstico confirmado: indivíduos com sintomas clássicos e 
uma glicemia casual > 200; ou dois testes com valores 
alterados, feitos em dias diferentes

Nos indivíduos sem sintomas, que tenham dois ou mais 
fatores de risco, a melhor escolha é GJ + TOTG

• Solicitar que não modifique a dieta enquanto estiver fazendo exames que 
confirmem o diagnóstico, pelo risco de mascarar a doença

Adultos jovens com DM: solicitar anticorpos anti-ilhota (ICA), 
anti-insulina (IAA) e antidescarboxilase de ácido glutâmico 
(anti-GAD) para investigação de DM1



Tempo de doença Adesão terapêutica
História de 
complicações micro e 
macrovasculares

Histórias de úlceras, 
amputações e cirurgias 
em membros

História de tabagismo Dor ou desconforto em 
membros inferiores

Cuidados na higiene e 
proteção dos pés

Qualidade da acuidade 
visual Cuidados dentários



R
as

tr
ei

o

Fatores de 
risco 
cardiovascular

HAS

Dislipidemia

Obesidade

Sedentarismo

Transtornos 
mentais

Depressão

Ansiedade



R
as

tr
ei

o Complicações 
crônicas

Nefropatia

Oftalmopatia

Neuropatia periférica

Doenças dermatológicas

Complicações vasculares

Disfunção sexual

Fatores para 
má adesão 
terapêutica

Medos

Problemas familiares

Apoio familiar ineficaz

Dieta inadequada



DM sem controle: GJ e TOTG
Refletem glicemia 

momentânea

DM sob controle: 
HbA1c reflete a 

glicemia dos 
últimos 2-4 meses



GJ normal e HbA1c elevada: suspeitar de hiperglicemia pós-prandial

Pacientes descompensados: solicitar GJ e HbA1c a cada 3 meses até 
alcançar o controle

Pacientes compensados: HbA1c a cada 6 meses, GJ a critério médico

Pacientes com diagnóstico recente, jovens, longa expectativa de 
vida, baixo risco de hipoglicemia: meta de HbA1c agressiva (6 –
6,5%)

Controle glicêmico rígido demais para indivíduos frágeis (crianças, 
idosos, pessoas com comorbidades) aumenta a mortalidade



CONDIÇÃO FREQUÊNCIA DA 
ABORDAGEM

OBSERVAÇÕES

TERAPÊUTICA

Dieta, atividade física, 
perda de peso

Todas as consultas

Dificuldades no 
autocuidado

Todas as consultas

CONTROLE GLICÊMICO

GJ
2-4x ao ano

Dependendo do 
controle glicêmicoHbA1c

Automonitorização da 
glicemia capilar

• Não insulino-dependentes: na dúvida diante 
hipoglicemias, estados infecciosos e pós-
operatórios

• Insulino-dependentes: sempre



CONDIÇÃO FREQUÊNCIA DA 
ABORDAGEM

OBSERVAÇÃO

AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES E FATORES DE RISCO

PA Em todos os encontros 
para hipertensos

Peso, IMC, 
Circunferência 
abdominal

Em todos os encontros 
para pessoas com 
sobrepeso

Perfil lipídico Anualmente Se dislipidemia, 
acompanhamento 
mais frequente



CONDIÇÃO FREQUÊNCIA DA 
ABORDAGEM

OBSERVAÇÕES

AVALIAÇÃO DE COMPLICAÇÕES MICRO E MACROVASCULARES

Função renal: creatinina, 
estimativa do clearance
(MDRD, CKD-EPI, 
Cokroft-Gaut), 
microalbuminúria

Anualmente Considerar 
referenciamento ao 
nefrologista se 
necessário

Fundoscopia ou 
retinografia digital

Anualmente Fundoscopia no ESF ou 
retinografia digital com 
oftalmologista

Exame dos pés 
(monofilamento, 
diapasão, pulsos, lesões 
de pele e anexos)

A depender da 
gravidade



CONDIÇÃO FREQUÊNCIA DA 
ABORDAGEM

OBSERVAÇÕES

IMUNIZAÇÃO

Vírus influenza Anualmente

Difteria e tétano A cada 10 anos

Pneumococo • Dose única se > 65 
anos

• Fazer reforços se < 
65 anos ou 
comorbidades



Geral e inespecífico Avaliação do pé

Pele: hidratação, 
temperatura, coloração, 
distribuição de pelos, 
unhas

Avaliação neurológica

Avaliação vascular Avaliação de feridas



Risco ao longo da vida 
de 25% de ulceras nos 

pés de diabeticos

Aproximadamente 20% das 
internações por diabetes são 
relacionadas aos pés

Cerca de 40-70% das 
amputações nos pés são 

causadas por DM

Grande parte dos problemas 
são evitáveis com educação e 

vigilância



Monofilamento de Semmes-Weinstem

Agulha

Diapasão de 128Hz

Martelo neurológico





 Segurar o cabo do diapasão com uma 
mão e aplicar sobre a palma da outra 
mão um golpe suficiente para produzir 
vibração das hastes superiores.

 Aplicar a ponta do cabo do diapasão 
perpendicularmente e com pressão 
constante sobre a falange distal do 
hálux

 Manter o cabo do diapasão até que a 
pessoa informe não sentir mais a 
vibração

 A percepção da sensibilidade 
protetora está ausente se duas 
respostas forem incorretas das três 
aplicações



 O pé da pessoa examinada deve 
ser mantido relaxado, 
passivamente em discreta 
dorsoflexão

 Aplicar um golpe suave com 
martelo de reflexos ou com 
digitopercussão sobre o tendão 
Aquileu



 No mínimo, a 
palpação dos pulsos 
pediosos e tibiais 
posteriores
 Correlacionar os 

achados gerais na 
avaliação de pele 
(coloração, 
temperatura, 
distribuição dos 
pelos) e unhas 
(trofismo)
 Achados suspeitos 

de vasculopatias: 
pulsos diminuídos 
ou não palpáveis



 Úlceras agudas (secundárias à abrasão dérmica) ou crônicas 
(consequência do aumento da pressão sobre pontos 
específicos), arteriais (resultante de um quadro de 
insuficiência arterial periférica) ou venosas (causadas por 
insuficiência venosa periférica)

Estágio
Grau

0 1 2 3

A Lesão pré ou 
pós-ulcerativa 
completamente 
epitelializada

Ferida 
superficial não 
envolvendo 
tendão, cápsula 
ou osso

Ferida com 
exposição de 
tendão ou 
cápsula

Ferida com 
exposição de 
osso ou 
articulação

B Infecção

C Isquemia

D Infecção e isquemia



SINAL/SINTOMA PÉ NEUROPÁTICO PÉ ISQUÊMICO

Temperatura Quente e morno Frio 

Coloração Normal Pálido com elevação ou 
cianótico com declive

Aspecto da pele Seca e fissurada Fina e brilhante

Deformidade Dedo em garra, dedo em martelo, 
artropatia de Charcot

Ausente 

Sensibilidade Diminuida, abolida ou alterada Dor que melhora com as 
pernas pendentes

Pulsos pediais Amplos e simétricos Diminuidos ou ausentes

Calosidades Presente na planta dos pés Ausentes 

Edema Presente Ausente 

Úlceras 1º e 5º metacarpos e calcâneo 
(posterior), redondas, com anel 
querotásico e periulcerativo, não 
dolorosas

Latero-digital, sem anel 
querostatico, dolorosas



Categoria de 
risco

Situação clínica Periodicidade do 
acompanhamento recomendada

0 Neuropatia ausente Anual

1 Neuropatia presente 
com ou sem 
deformidades

A cada 3-6 meses

2 Doença arterial 
periférica com ou sem 
neuropatia presente

A cada 2-3 meses
Avaliar necessidade de 
acompanhamento com equipe 
especializada

3 História de úlcera e/ou 
amputação.

A cada 1-2 meses



 A. Dedo em martelo

 B. Halux valgo (joanete)

 C. Perda do arco plantar 
(Artropatia de Charcot)





Cuidado na APS • Avaliação periódica do Pé Diabético
• Estratificação do risco
• Orientação para o autocuidado com o pé
• Manejo de problemas simples: micoses 

interdigitais, calosidades, unha encravada, 
infecções leves e moderadas, manejo da dor, 
etc

Cuidado na APS 
compartilhado com 
outros níveis

• Avaliação periódica do pé de maior risco 
devido a deformidades e/ou diminuição da 
sensibilidade plantar

Cuidado 
preferencialmente 
realizado na APS

• Manejo de úlceras não complicadas (Estágio 
A, Grau 0 a 2)



Cuidado obrigatoriamente 
compartilhado entre equipe
multiprofissional com o 
cirurgião vascular

• Úlcera isquêmica ou neuroisquêmica
(mista) (Estágio C)

• Úlcera sem resposta ao tratamento 
após quatro semanas

• Úlcera com necrose ou gangrena

Cuidado obrigatoriamente 
compartilhado entre equipe
multiprofissional e o terapeuta 
ocupacional

• Deformidades no pé com indicação de 
calçado especial



Cuidado obrigatoriamente 
compartilhado entre equipe
multiprofissional e o 
ortopedista

• Deformidades ósseas no pé com 
possível indicação cirúrgica

• Artropatia de Charcot

Encaminhamento com 
urgência para internação 
hospitalar

• Úlcera profunda com suspeita de 
comprometimento ósseo ou de 
articulação (Grau 3)

• Febre ou condições sistêmicas 
desfavoráveis

• Celulite (> 2 cm ao redor da úlcera)
• Isquemia crítica
• Quando a pessoa não tem condições 

de realizar tratamento domiciliar 
adequado



Realize a inspeção 
diária dos pés 

incluindo as áreas 
entre os dedos.

Realize a higiene 
regular dos pés, 

seguida da 
secagem 

cuidadosa deles, 
principalmente 
entre os dedos.

Cuidado com a 
temperatura da 
água! Ela deve 
estar sempre 

inferior a 37°C, 
para evitar o risco 

de queimadura.

Evite andar 
descalço, seja em 

ambientes 
fechados ou ao ar 

livre.



Sempre use meias 
claras ao utilizar 

calçados fechados.

Use, sempre que 
possível, meias com 

costura de dentro para 
fora ou, de preferência, 

sem costura.

Procure trocar de 
meias diariamente.

Nunca use meias 
apertadas e evite usar 
meias altas acima do 

joelho.



Inspecione e palpe 
diariamente a parte 

interna dos calçados, à 
procura de objetos que 
possam machucar seus 

pés.

Use calçados confortáveis 
e de tamanho apropriado, 
evitando o uso de sapatos 

apertados ou com 
reentrâncias e costuras 

irregulares.

Use cremes ou óleos 
hidratantes para pele 

seca, porém, evite usá-los 
entre os dedos.

Corte as unhas em linha 
reta.



Não utilize agentes 
químicos ou emplastros 

para remover calos.

Calos e calosidades 
devem ser avaliados e 

tratados pela sua equipe 
de saúde.

Faça a reavaliação dos 
seus pés com a sua 

equipe de saúde uma 
vez ao ano (ou mais 

vezes, se for solicitado).

Procure imediatamente 
sua Unidade de Saúde 

se uma bolha, corte, 
arranhão ou ferida 

aparecer.

Em caso de dúvidas, 
procure sempre a sua 

equipe de saúde!



• Normoglicemia até 130mg/dL

GJ e pré-prandial

• < 160mg/dL
• Máximo de 180mg/dL

Glicemia pós-prandial 2h após refeição habitual

• ≤ 7%
• 7,5 - 8,5% em crianças, adolescentes e idosos

HbA1c



• < 200

CT

• > 40

HDL

• < 100 (risco baixo e intermediário)
• < 70 (risco alto)

LDL

• < 150

Triglicerídeos



• 20 – 25

IMC (kg/m²)

• < 130/80

PA (mmHg)



O sucesso terapêutico 
depende do empenho do 

indivíduo

Mais de 70% dos diabéticos 
brasileiros não alcançam 
bom controle glicêmico

Controle glicêmico

Glicemia média semanal

< 150mg/dL

HbA1c < 6,9%

Perfil glicêmico: valores de 
glicemia dentro da 

normalidade

Variabilidade glicêmica < 
50mg/mL (útil nos insulino-

dependentes e DM1)



Mudança de estilo de vida 
(MEV): reduzem risco 
cardiovascular e melhoram 
controle glicêmico
• Dieta adequada
• Atividade física regular
• Aconselhamento sobre uso de álcool 

e tabaco

Sobrepeso e obesidade
• Aumentam a tolerância à glicose
• Impedem eficiência do tratamento 

farmacológico



Não existe estratégias 
universal para 

prevenção

Redução do risco: 
maior ingestão de 

nozes, leguminosas, 
frutas vermelhas, 

iogurtes, café e chá

Aumento do risco: 
alto consumo de 

carnes vermelhas e 
bebidas açucaradas



Individuos com DM e seus familiares 
devem participar de educação 
nutricional desde o diagnóstico

Estratégias educacionais: grupos 
operativos, oficinas, palestras

Déficit energético diário de 500-750 
kcal/dia pode ser benéfico para 
perda ponderal

Perda de peso recomendada
•Individuos normais: 5% do peso em 6 meses
•Individuos obesos: >7% do peso em 6 meses

Detalhes específicos da educação 
nutricional fogem do escopo da 
enfermagem e Medicina de Família e 
Comunidade
•Atribuição da endocrinologia, nutrologia e 
nutrição



MACRONUTRIENTES INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA

Carboidratos Total: 45-60%, mais que 130g/dia

Sacarose 5%

Frutose Não se recomenda

Fibra alimentar Minimo 14g/1000kcal, cerca de 30-50g/d

Gordura total 20-35%

Acidos graxos saturados < 6%

Acidos graxos poli-insaturados Individualizada

Acidos graxos monoinsaturados 5-15%

Colesterol < 300mg/d

Proteinas 15-20%

MICRONUTRIENTES

Vitaminas e minerais Mesmas para população geral

Sodio Até 2g/d



RECOMENDE
• Exame médico é necessário para liberar o 

paciente
• Alimentação adequada evita hipoglicemia
• Melhor atividade: regular e de baixo impacto
• Teste ergométrico é necessário para liberar 

atividades de moderada e alta intensidade

NÃO RECOMENDE
• Atividade se dextro > 250, dextro < 100 ou 

sintomas de cetose
• Alterações de sensibilidade ou lesões nos pés: 

cuidado no tipo de atividade e calçado
• Retinopatia proliferativa e neuropatia 

autonômica grave: contraindicações à 
atividade física vigorosa



• Insulinização plenaDM1
1.Farmacos antidiabéticos (diversas classes)
2.Insulinização parcial
3.Insulinização plenaDM2
• Insulina (padrão-ouro), metformina e 

glibenclamida
• Assunto para outra reunião...DMG



• Glinidinas
• Sulfonilureias

Incremento da secreção de 
insulina

• Inibidores da α-glicosidaseReduzem a velocidade de 
absorção de glicídios

• BiguanidasDiminuição da produção 
hepática de glicose

• GlitazonasAumentam a utilização 
periférica de glicose

• IncretinasAumentam insulina e GLP-1, 
inibem glucagon e DPP-4

• Inibidores de SGTL2Aumento da glicosúria



Sulfonilureias
• Clorpropamida
• Glibenclamida
• Glipizina
• Gliclazida
• Glimepirida

Glinidinas
• Repaglinida
• Nateglinida

Biguanidas
• Metformina

Inibidores da α-
glicosidase
• Acarbose

Glitazonas
• Pioglitazona

Inibidores de DPP-4
• Sitagliptina
• Vildagliptina
• Saxagliptina
• Linagliptina
• Alogliptina

Análogos de GLP-1
• Exenatida
• Liraglutida
• Lixisenatida

Inibidores de SGTL-2
• Dapagliflozina
• Empagliflozina
• Canagliflozina



DIAGNÓSTICO DE 
DM2

GLICEMIA > 300 
OU SINTOMAS 
IMPORTANTES

SIM INSULINOTERAPIA

NÃO
REFORÇAR MEV
REAVALIAR EM 3 

MESES



ATINGIU META 
DEPOIS DE 3 MESES 

DE MEV?

SIM

MANTER 
ACOMPANHAMENTO 

DE HBA1C DE 6/6 
MESES

NÃO
INTRODUZIR 1º 

ANTIDIABÉTICO 
ORAL

REFORÇAR MEV
REAVALIAR EM 3 

MESES



ATINGIU META 
DEPOIS DE 3 MESES 

COM 1 
ANTIDIABÉTICO?

NÃO
INTRODUZIR 

2ºANTIDIABETICO 
ORAL

REFORÇAR MEV
REAVALIAR EM MAIS 

3 MESES

SIM

MANTER O 
ACOMPANHAMENTO 

DE HBA1C DE 6/6 
MESES



ATINGIU META DEPOIS 
DE 3 MESES COM 2 
ANTIDIABÉTICOS 

ORAIS?

SIM

MANTER O 
ACOMPANHAMENTO 

DE HBA1C DE 6/6 
MESES

NÃO INSULINOTERAPIA



INSULINA INÍCIO DE 
AÇÃO

PICO DE 
AÇÃO

DURAÇÃO DO 
EFEITO

Longa ação

Glargina
100Ui/mL

2-4h Não apresenta 20-24h

Ação ultra longa

Glargina
100UI/mL

6h Não apresenta 36h

Degludeca 21-41min Não apresenta 42h

Intermediária

Insulina NPH 2-4h 4-10h 10-18h

Ação rápida

Insulina regular 0,5-1h 2-3h 5-8h



INSULINA INÍCIO DE 
AÇÃO

PICO DE 
AÇÃO

DURAÇÃO DO 
EFEITO

Ação ultrarrápida

Asparte 5-15min 0,5-2h 3-5h

Lispro 5-15min 0,5-2h 3-5h

Glulisina 5-15min 0,5-2h 3-5h

Pré-misturas

70% NPH + 
30%R

0,5-1h 3-12h 10-16h

75% NPL + 25% 
lispro

5-15min 1-4h 10-16h

70% NPA + 
asparte 30%

5-15min 1-4h 10-16h



ASSOCIAR 
INSULINA BED 

TIME E CORRIGIR 
DE ACORDO COM 
DEXTRO DE JEJUM

SOLICITAR HBA1C  
DEPOIS DE 3 

MESES

APÓS AJUSTE DA 
INSULINA A META FOI 

ATINGIDA?

SIM

MANTER O 
ACOMPANHAMENTO 

DE HBA1C DE 6/6 
MESES

NÃO AJUSTAR INSULINA



3. Esquema de insulina plena

Última etapa do tratamento 2 doses de NPH (cedo e noite) ou 1 dose de ação longa/ultra 
longa e 3 doses de regular ou ação curta (em cada refeição)

2. Esquema basal plus
Insulina de longa ação ou intermediária 
+ insulina regular ou duração curta na 

principal refeição do dia
Pode-se usar pré-misturas

Se houver falha, pode-se fazer insulina 
regular ou duração curta em duas ou três 

refeições do dia

1. Esquema bedtime
Insulina NPH, glargina (longa ou ultra 

longa) antes de deitar + antidiabéticos 
orais

Dose sugerida: 0,1-0,2 UI/kg. Aumentar 
em 2-4 UI a cada três dias até atingir a 

meta, em duas semanas
Monitorar GJ



INSULINA BED TIME
• Manter esquema por via oral e associar insulina NPH à noite
• Ajustar de acordo com dextro em jejum pela manha:

• < 70: diminuir 4UI
• 70-130: manter dose
• 130-180: aumentar 2UI
• > 180: aumentar 4UI

INSULINOTERAPIA PLENA
• Em geral, retira-se as medicações orais
• Medir dextro: ao acordar em jejum, antes do almoço, antes de jantar, 

ao deitar
• Iniciar com 4UI e subir 2UI a cada 3 dias até atingir a meta



Anote a data de abertura da 
medicação, para evitar usar após o 
vencimento

• Validade: 4 – 8 semanas após abertura

Temperatura ideal: 2 – 8ºC (gaveta de 
verduras ou parte inferior da 
geladeira)

• Nunca armazenar na porta
• Nunca armazene no freezer ou congelador

Retire da geladeira de 10 – 15 minutos
antes do uso (reduz a dor na
aplicação)

• Guarde num recipiente com tampa



Alternar locais de aplicação para 
evitar lipodistrofia (atrapalha a
absorção de medicamento)

Usar material específico (agulha
e seringas para insulina)

Realizar a prega na pele para 
aplicação da insulina (agulhas 
de 4 e 5 mm)



• A única insulina de longa ação
que pode ser misturada é a NPH

• Limpar a tampa do frasco com 
alcool

• Fazer movimento rotacional para 
misturar a solução da insulina

• Injetar o número de unidades de 
ar dentro do frasco da insulina
NPH

• Injetar o número de unidades de 
ar dentro da insulina Regular

• Aspirar primeiro R e depois N

Ao aplicar 2 tipos de insulina



Hiperglicemia antes do almoço
• Adicionar insulina de ação rápida antes do café

Hiperglicemia antes do jantar
• Aumentar NPH pela manhã

Hiperglicemia ao deitar
• Adicionar insulina de ação rápida antes do jantar



GJ < 70

Causas: hipoglicemiantes (sulfonilureias e 
glinidinas) ou insulina + diminuição inadequada dos 
carboidratos da dieta ou excesso de exercício físico

Sintomas: sudorese, palidez, extremidades frias, 
tremores, palpitações, fome, dor abdominal, cefaleia, 
tontura, fadiga, sonolência, irritabilidade



Tratamento simples: ingerir 10-20g de glicose (01 
colher de sopa de açúcar + água), repetir em 15 min

Tratamento para casos complexos: 4-5 ampolas de 
glicose 50% EV em bolus, seguido de soro glicosado 
5%

Prevenção: reduzir em 20% ou 2-4 UI a insulina



Endocrinologia: 

Dúvidas sobre 
indicação de 

insulina ou manejo 
terapêutico

Nutricionista

Sempre

Enfermagem

Acompanhamento 
sobre o pé

Orientações de 
autocuidados e 

insulina



Oftalmologia

Exame de fundo de 
olho sob midríase 

anual

DM1: a cada 5 anos

Cirurgia 
vascular (em 

48h)

Claudicação 
limitante

Dor em membros 
inferiores no 

repouso

Nefrologia

Taxa de filtração 
glomerular < 

30mL/min/1,73m²

Macroalbuminúria

Perda rápida da 
função renal



Histórico de obesidade infantil aumenta o risco de DM2 na vida adulta

Tratamento individualizado leva em conta motivação e preferências do 
paciente, risco de hipoglicemia, efeitos colaterais de medicações, 
duração da doença, expectativa de vida, comorbidades, complicações, 
condição financeira

Bom controle glicêmico = redução do risco cardiovascular e das 
complicações vasculares



Genograma facilita a compreensão dos fatores que limitam a adesão 
terapêutica

Perda de peso de 3,5kg causa redução da HbA1c de até 2%, equivale 
ao efeito de monoterapia da metformina e das sulfonilureias

Cerca de 15% dos diabéticos apresentam úlceras nos pés

Cerca de 80% das amputações são precedidas por úlceras



Ignorar a importância do abandono do etilismo e tabagismo

Enfatizar o controle da doença a partir de medicamentos, ignorando as 
mudanças de estilo de vida

Basear o controle da patologia e seu curso terapêutico apenas na GJ

Minimizar a importância da doença para o paciente



Não estimular a autonomia

Inércia clínica: esperar tempo demais para fazer mudanças terapêuticas

Negligenciar a investigação de complicações crônicas

Negligenciar a investigação sobre a qualidade de vida, vacinação, 
aconselhamentos



DM2 de diagnóstico recente (<2 anos): perda de peso de pelo menos 
3,5kg, mantida por 2 anos, pode causar melhora da tolerância à glicose 
em longo prazo

Controle glicêmico super rígido nos 3 primeiros anos de DM1 e DM2 
reduz drasticamente o risco de complicações da doença nos próximos 
10 anos

Na nefropatia diabética está indicado IECA ou BRA, mesmo sem 
hipertensão, para retardar a progressão da doença

Individuo assintomático com DM: não rastrear doença coronariana! 
Cuidados na prevenção do risco cardiovascular com o AAS



Evidentemente, tratar a obesidade previne o DM2

Não existem estratégias para prevenção de DM1

Educação e autocuidado promovem melhor controle glicêmico

Tratamento de HAS e dislipidemia previne complicações do DM

Prevenção de úlceras em membros inferiores reduz em 50% a frequência de 
amputações e estadia hospitalar

Rastreamento de retinopatia reduz a incidência de cegueira

Rastreamento de microalbuminúria reduz a incidência e retarda a progressão da 
insuficiência renal

Saúde bucal e vacinação são de suma importância





 Chazan ACS, Teixeira RJ, Rocha CRM, Winck K. Diabetes melito 
tipo 1 e 2. In: Gusso G, Lopes JMC, Dias LC. Tratado de medicina 
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Organizadores, Gustavo Gusso, José Mauro Ceratti. 2ª. ed., Porto 
Alegre: Artmed, 2019.

 Oliveira JEPO, Junior RMM, Vencio S. Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes 2017-2018. Editora Clannad, 2017.

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Manual do pé diabético: 
estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2016.
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