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CASO CLÍNICO 
Sr. José Carlos, 66 anos, casado, pai de dois filhos, é aposentado e abriu 
um negócio próprio. Há 5 anos, no pré-operatório de uma cirurgia de 
hérnia umbilical, descobriu ter pressão alta e que sua glicose estava um 
pouco alta. Nesta época, ele foi referenciado do Hospital Universitário, 
pois, segundo a cardiologista que lhe atendeu, “sua hipertensão 
poderia ser tratada no posto”. Ele foi à Unidade de Básica de Saúde 
para levar seus exames: sua glicemia era de 120 mg/dL, e a 
hemoglobina glicada (HbA1c), de 6,4%. Seu peso era de 96 kg, e o 
índice de massa corporal (IMC), de 36 kg/m2. Sempre foi sedentário, 
nunca teve colesterol alto e nunca fumou. Foi solicitado um teste oral 
de tolerância à glicose (TOTG) que mostrou glicemia de jejum (GJ) de 
118 mg/dL e pós-sobrecarga de 189 mg/dL. Disseram-lhe que ele tinha 
“diabetes leve” e que precisaria ter uma alimentação saudável e fazer 
atividade física para não ter complicações no futuro. 



CASO CLÍNICO 

No princípio, o medo o fez seguir as orientações recebidas, pois sua mãe 
“tinha falecido de diabetes”. Mas, como “não sentia nada” e teve 
necessidade de trabalhar mais para dar conta das despesas da casa e da 
família, primeiro abandonou a atividade física, depois relaxou com a 
alimentação.Como faltava às consultas, não fazia exames. Há 2 meses, 
procurou novamente o serviço médico, pois notou perda de peso e não 
estava dormindo bem (acordava para urinar muito à noite). 

Ficou preocupado com seu peso – 92 kg e PA 150/90 mmHg –, e seus 
exames mostraram glicemia de 180 mg/dL e HbA1c de 7,4%. 



CASO CLÍNICO 

•Você concorda com o diagnóstico inicial de diabetes 
no caso doSr. José Carlos? 

•Após a última avaliação clínica, qual a conduta 
farmacológica mais validada para Sr. José ? 

•Que medidas são importantes para Sr. José em relação 
à prevenção das complicações do diabetes? 



CASO CLÍNICO 
Qual a meta do tratamento do diabetes para o Sr. José Carlos, é? 



Diabetes Mellitus 

• Doença metabólica, na qual há hiperglicemia crônica. 

• Déficit de insulina absoluto ou relativo, e/ou resistência à insulina. 

• 90-95%: DM tipo 2 / 80% relacionados a sobrepeso ou obesidade 

• Doença evolutiva 

 

• QUAL A MELHOR O MELHOR PLANO TERAPÊUTICO?? 

 

 

TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO 

 



PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 
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RESUMINDO... 



MANEJO DA HIPERGLICEMIA EM PACIENTES COM DM2 SEM DOENÇA CARDIO RENAL  



PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR COM ANTIDIABÉTICOS EM PACIENTES 
DM2 COM DOENÇA ATEROSCLERÓTICA  

























CUIDADOS COM INSULINSULINOTERAPIA... 



RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO INSULINA 
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