Diabetes Mellitus

Criterios diagnósticos:
Pré diabetes:
Glicemia de jejum entre 100-125;
Teste de tolerância à glicose (TOTG) =140-199
Hb glicada: 5,7-6,4 %
Diabetes:
Glicemia de jejum > ou igual 126 ou;
Glicemia pós prandial (associado a sintomas de DM) ou TOTG de 2h > 200
Hb glicada > ou igual 6,5 %

Características principais dos hipoglicemiantes orais:
Diminuição da resistência insulínica:

• Metformina: Diminuição do peso.
Aumentam o risco de acidose lática (Não usar nas insuficiências cardíaca, renal,
hepática e etc.).

• Glitazonas: Aumento do peso por retenção de sódio. Contra-indicada na
insuficiência cardíaca NYHA III ou IV.
Aumento da liberação de insulina
• Sulfoniuréias: Aumentam a secreção basal de insulina.
• Glinidas: Aumentam o pico pós-prandial de insulina.
Diminuição de absorção da glicose

• Acarbose: Controlam a glicemia pós-prandial.
Pouco usada pelo aumento importante de flatulência nos paci- entes.
Incretinomiméticos

• Exenatide e Liraglutida: Análogos do GLP-1(injeção subcutâ- nea)
• Gliptina: Inibidor de DPP-IV (enzima que degrada o GLP-1)
Outros
Pranlintida (análogo da amilina): Devem ser administrados via sub- cutânea.

Diabetes I ou II usando insulina sem controle glicêmico.
Obs: A metformina deve ser utilizada em todos os esquemas
Alvo terapêutico

• Hemoglobina glicada < 7 (ADA)
• Glicemias: Pré prandial e jejum de 70-130 (ADA) e pós prandial
< 180 (ADA)
• Níveis pressóricos: PA < 130x80
• Perfil lipídico:
LDL < 100
TG < 150
HDL > 50 (mulher) HDL > 40
(homem)

Complicações Agudas da DM
As complicações agudas da DM costumam cair muito em prova.
A s mais importantes são a cetoacidose diabética (CAD) e o estado
hiperglicêmico hiperosmolar (coma hiperosmolar).

Cetoacidose diabética
•

•
•
•
•

•

O início da CAD é precedido usualmente por 1 dia ou mais por quadro de
poliúria e polidipsia associados à fadiga, náuseas e vômitos. O paciente
apresenta
desidratação importante, podendo progredir para torpor e
coma.
Um achado comum é a presença de dor abdominal, mesmo sem afecção
abdominal estrutural.
Pode ser a manifestação inicial do quadro de DM I, porém é mais
frequente em pacientes que já possuem o diagnóstico de diabetes.
As alterações laboratoriais são marcadas por acidose relacionada a corpos
cetônicos e hiperglicemia (>250).
Podem apresentar hipercalemia apesar da depleção de K (shift do plasma
para o intracelular), com hiponatremia (em torno de 130). A acidose pode
ser grave (pH 6,9-7,2).
Fatores precipitantes mais comuns são: administração inadequada de
insulina, infecção, doença vascular aguda, uso de drogas(cocaína) e

gestação.
Manejo na CAD
Vamos colocar algumas etapas para guiar o diagnóstico e manejo da CAD.

Confirmação do quadro
Confirmar com glicemia, corpos cetônicos séricos, e p r e s e n ç a d e acidose
metabólica.
Solicitar eletrólitos, gasometria arterial e função renal.
Reposição Volêmica
Iniciar reposição venosa vigorosa com 2-3L de SF0,9% em 1-3horas, em seguida
250-500ml de SF 0,45%.
Mudar para SG 5% 250ml/h quando glicemia atingir 200-250mg/ dL.
Insulinoterapia
Iniciar insulina regular IV(0,1u/kg) em bolus, seguida de 0,1u/kg/h IV, podendo
aumentar 2-3 vezes se não tiver resposta em 2-4h. Não iniciar Insulina se K<3,3
até corrigir o distúrbio( pois poderá acarretar hipocalemia grave)
Investigar causa da descompensação
Solicitar ECG, culturas, Rx de tórax e outros exames que possam sugerir causa
descompensadora.
Controle do tratamento
Medir glicemia capilar a cada 1-2h e ânion gap a cada 4horas nas primeiras 24h.
Reposição de potássio
Se K sérico < 5,2 (com ECG normal, apresentando débito urinário e creatinina
documentada normal)= repor K à velocidade de 10mEq/h.
Se K sérico < 3,5 ou se reposição de bicarbonato - Administrar 40-80 meq/h de K
Se K > 5,2 não iniciar reposição de K até que ocorra queda de seus níveis.
Reavaliação e considerações importantes
Continue com as medidas acima até o paciente estabilizar, manter uma glicemia
entre 150 e 250 e recuperação da acidose. À partir desse momento, a insulina IV
em bomba infusora deve ser reduzida para 0,05 a 0,1u/ Kg.

O melhor parâmetro de melhora é a recuperação dos níveis de bicarbonato.
Administre insulina de longa duração subcutânea (NPH), assim que o paciente
voltar a se alimentar.

Perguntas de prova:
1. Qual é a velocidade de redução glicêmica preconizada na cetoacidose
diabética?
2. Quando iniciar reposição de potássio?
3. Quando deve-se iniciar soro glicosado a 5%?
4. Quando iniciar reposição de bicarbonato?
5. Na CAD qual é a alteração que ocorre no sódio sérico do paciente?
6. Quando suspender a administração de insulina venosa?
7. Quando iniciar insulina NPH?
8. A presença de leucocitose com desvio sugere a infecção como fator
desencadeante?
9. O que a presença de dor abdominal associada à aumento de amilasemia
sugere nos pacientes com CAD?
10. Após o tratamento bem sucedido da CAD, o que sugere a presença de
acidose hiperclorêmica?
Respostas:
1. Ritmo de queda glicêmica deve ser de 75-100mg/dl por hora.
2. A reposição de potássio deve ser realizada quando seus níveis séricos
estiverem abaixo de 5,2 mEq/L, e o paciente apresentar débito urinário.
Vale lembrar que deve-se repor 10 mEq/h quando o K estiver entre 3,3 e
5,2mEq/L e 40-80 mEq/h quando estiver abaixo de 3,3mEq/l.
3. Devemos iniciar soro glicosado a 5% quando a glicemia atingir 200mg/dl. O
Harrison 19ed(2015) já coloca o valor de 250mg/dl( para este ano pouco
provável que a referência já seja o novo Harrison. Portanto fique de olho na
referência do concurso.
4. Só devemos iniciar a reposição de bicarbonato na presença de acidose
metabólica grave (pH < 6,9 pelo Harrison 18ed), com 50mEq de HCO3 em
200ml de água destilada por hora durante 2 horas, até o pH atingir níveis >
7,0.

5. A cetoacidose diabética leva inicialmente à hiponatremia, devido à
passagem de água do compatimento intracelular para o extracelular pela
hiperglicemia. Normalmente há uma redução de 1,6 meq de sódio para
cada aumento de 100mg/dl de glicemia. Deste modo, a natremia na CAD
não reflete adequadamente dos níveis de sódio corporal total, já que ele
está mais diluído devido ao maior volume extracelular.
Para calcular o sódio sérico corrigido usar a fórmula:
Sódio medido + [(glicemia – 100) / 100 x 1,6] ou aumente 1,6 meq de sódio
para cada aumento de 100mg/dl de glicemia.
Ex: Se o sódio medido for 130meq/l em um paciente com 300 de glicemia,
como ele está com 200 de glicemia acima do normal acrescentaremos 2x
1,6meq de Na, logo o Na corrigido será de 133,2 meq/l

6. De acordo com ADA, A interrupção da insulina venosa com transição para
insulina SC deve ser quando a glicemia for < 200 E DOIS dos seguintes:
Ânion-GAP ≤ 12; ou HCO3 ≥ 15; ou pH > 7,3. É importante lembrar que a
negativação da cetonúria não é critério para resolução da cetoacidose.
7. Deve-se iniciar insulina de longa duração(NPH) logo que o paciente voltar a
se alimentar.
8. A presença de leucocitose com desvio pode ocorrer na presença ou
ausência de infecção. Um dado importante nos pacientes com CAD é
valorizar a presença de temperatura normal ou aumentada, que sugere
um foco infeccioso, já que a maioria se apresentará com hipotermia.
9. Podem ser manifestações comuns da CAD, e não necessariamente indicam
pancreatite. Se houver forte suspeita de pancreatite, deve-se dosar a
lipase, estando seus níveis altos na pancreatite.
10. Após o manejo adequado da CAD, é comum observar acidose hiperclorêmica
com níveis de bicarbonato sérico entre 15 e 18meq/l, explicada pela infusão
de grandes quantidades de cloreto nas soluções salinas. Assim não deve ser
motivo de alarme, já que aos poucos os rins farão excreção de cloreto e
regeneração de bicarbonate

Coma não cetótico Hiperosmolar

A essência do diagnóstico é a Glicose > 600 (em geral > 1000) + Osmolaridade >
320 (330-380 mosm/l).
Ao contrário da CAD, a acidose e cetonemia estão ausentes ou são leves e o ânion
gap é normal. Entretanto, a glicemia e a desidratação são maiores que na
cetoacidose.
Vamos lembrar da osmolaridade efetiva que é um importante conceito no estado
não cetótico hiperosmolar:
OsmEfetiva: 2 x Na + glicose / 18. (A uréia não participa do cálculo)
Manejo:
Soro 0,45% 4-6L em 8-12horas.
Insulinoterapia: Menos insulina é necessária para a redução da glicemia, pois a
reposição volêmica é capaz de reduzir seus níveis em grande parte, visto que eleva
a taxa de filtração glomerular aumentando a excreção de glicose na urina.
Reposição de K+: A reposição é feita com menos urgência, visto que a depleção de
K total é menor que na CAD, pela ausência de acidose importante.
Melhor parâmetro de melhora: Osmolaridade sérica < 310.
A mortalidade do coma hiperosmolar é 10x maior que na CAD, devido à idade
mais avançada dos pacientes, com maior prevalên- cia de comorbidades e pela
maior dificuldade de reconhecimento da afecção neste perfil de pacientes.
Cetoacidose diabética X Coma hiperosmolar

Complicações crônicas da diabetes
O controle glicêmico é uma das ferramentas mais importantes para reduzir as
complicações crônicas da diabetes. Um grande estudo chamado de The Diabetes
Control and Complications Trial (DCCT) revelou que o controle glicemico reduziu as
taxas de retinopatia proliferativa e não proliferativa em 47%, a microalbuminúria em
39%, nefropatia clínica em 39% e neuropatia em 60%.
Neuropatia diabética
É a principal causa de neuropatia em pacientes não etilistas.
Polineuropatia simétrica distal
É a neuropatia mais comum na DM, apresentando acometimento sensitivo.
Tratamento: Antidepressivos tricíclicos podem ser usados para o controle da dor
neuropática.
Mononeuropatia
Pode acometer nervos cranianos ou periféricos. O acometimento do III par craniano
é o mais comum sendo caracterizado pelo doente com queixa de diplopia, com o
exame físico mostrando ptose associado a oftalmoplegia com reflexo fotomotor
normal. A mononeuropatia de nervo periférico pode ser vista como no
acometimento do nervo mediano.
Disautonomia
Abaixo apresentaremos os tipos de disautonomias mais comuns:

• Cardiovascular: Taquicardia em repouso com hipotensão postural
Tratamento: Fludrocortisona

• Gastrointestinal:
Gastroparesia diabética: náuseas, vômitos, plenitude pós-pran- dial, refluxo
ou disfagia, constipação ou diarréia (ou ambos), além de incontinência fecal.
Tratamento: Metoclopramida (antagonista dopaminérgico) e eritromicina (se
liga a receptores de motilidade gástrica, melhorando seu esvaziamento).

• Genitourinário:
Mulheres: incontinência urinária.
Homens: Disfunção erétil
Tratamento: Sildenafil.

• Periférica: Hiperhidrose
Tratamento: Simpatectomia , toxina botulínica.
Retinopatia diabética
São divididos em 2 formas evolutivas e tem as características ao fundo de olho
abaixo:
Não Proliferativa

•
•
•
•
•

Microaneurisma
Exsudato duro
Hemorragia em chama de vela
Mancha algodonosa
Veias em contos de rosário

Proliferativa

• Neovascularização
Tratamento: Fotocoagulação à laser.

Infecções associadas
Indivíduos com DM tem um aumento na freqüência e na severidade das infecções.
Isso se deve a anormalidades em imunidade celular e função fagocítica, além da
vascularização prejudicada. Algumas infecções muito raras são muito associadas a
DM. São elas: mucormicose rinocerebral, infecções enfisematosas da bexiga e do
trato urinário e otite externa maligna. Outros patógenos relacionados são:
M.tuberculosis, Pseudomonas e S.aureus. A hiperglicemia facilita também a
colonização de uma variedade de organismos, como a cândida.

Hipoglicemia
Os sintomas de hipoglicemia são provenientes da descarga autonômica,
apresentando sudorese, palpitação, ansiedade e tremor. Os sintomas em geral se
iniciam com níveis abaixo de 60 mg/dl e a perda da função neurológica ocorre
quando os níveis ficam abaixo de 50 mg/dl.
O tratamento deve ser prontamente realizado com reposição de glicose oral ou
intravenosa. Pacientes sem alteração do nível de consciência podem ser tratados

com 10 - 40g de glicose VO, e se não houver resposta em 15 min ou se diminuir o
nível de consciência, deve-se realizar reposição via IV.

Causas de hipoglicemia por drogas:
• Sulfoniluréias
• Fluoroquinolonas
• Betabloquadores
• Etanol

