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Diabetes 

Síndrome caracterizada por hiperglicemia 

resultante de defeitos na SECREÇÃO  

de insulina associados ou não à 

RESISTÊNCIA a ação  

deste hormônio 



Prevalência 

Lista dos países com estimativa de casos de diabetes  

(2000 e 2030) 

 WILD et al. Diabetes Care, v7 n5 May 2004. 



Classificação 

     Baseia-se no processo patogênico: 

 

     a) Diabetes tipo I – destruição das células Beta do pâncreas (células que secretam a 

insulina)  

   Pode ser: auto-imune ou idiopática (sem causa definida)  

  Normalmente surge até os 20 anos de idade 

Associação Americana de Diabetes, 2003 

     b) Diabetes tipo II – graus variados de deficiência e resistência à insulina. 

 Magro: deficiência da secreção 

 Obeso: resistência à ação  

             Normalmente surge em adultos  



Outros tipos de diabetes 

• Defeitos genéticos da função da célula Beta ou da ação da insulina 

• Doenças pancreáticas: pancreatites, câncer e alcoolismo 

• Doenças endócrinas: tumores produtores de hormônios que inibem a ação 

ou secreção de insulina (GH, cortisol, catecolaminas, aldosterona, etc). 

• Induzidos por fármacos ou agentes químicos 

• Diabetes gestacional – 4% risco de evolução para DM 

• Outras síndromes genéticas: Down, Turner, etc. 

Associação Americana de Diabetes, 2003 



Categorias Glicemia  

de jejum 

Glicemia 2h após  

75 g de glicose oral 

Glicemia 

casual 

Normal < 100 < 140  -  

Alterada ≥ 100 e < 126 < 140  -  

Tolerância  

diminuída 

< 126 ≥ 140 e < 200 

 

 -  

Diabetes ≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 e 

sintomas 

clássicos 

Exames de sangue  



Sintomas clássicos  

POLIDIPSIA 

PERDA DE PESO 

POLIÚRIA 



Hemoglobina glicada 

Glóbulos vermelho utilizam glicose para obter energia. 

Célula fica marcada  

Valores de referência  

HbA1c < 5,7%  Normal 

HbA1c 5,7 a 6,4% “Pré-diabetes” 

HbA1c>6,5% Diabetes 



Diabetes tipo 1  

   Diabetes juvenil ou insulinodependente – 10% dos diabéticos preferencialmente 

crianças e adolescentes (5 e 14 anos)  

   Associação familiar em 5% e 6% dos casos 

   Interação de fatores ambientais e imunológicos, culminando com a destruição das 

células ß-pancreáticas e a deficiência da insulina 

   Processo pode levar vários anos  

   Progressão é variável: 

• rápida na criança (dependência total de insulina) 

• mais lenta no adulto (pode necessitar insulina após 1 ano) 



Diabetes tipo 2  

   Diabetes do adulto ou não dependente de insulina – 90% dos diabéticos  

   Risco familiar até 40% quando os dois pais são diabéticos 

   Influências genéticas e ambientais 

   Hiperglicemia envolve: aumento da produção hepática de glicose, diminuição na 

secreção e ação da insulina (resistência à insulina), redução da utilização e 

armazenagem de glicose 



Fatores de risco para DM tipo 2 

Idade superior a 45 anos 

Obesidade central 

Dislipidemia 

 - HDL baixo e triglicérides elevados 

Hipertensão arterial  

Doença cardiovascular  

Antecedente familiar de diabetes 

Diabetes gestacional prévio 

Síndrome Metabólica 



Tecido adiposo visceral 

Ácidos graxos livres 

Resistência à insulina 

Insulina 

+ 

Neoglicogênese  captação de glicose 

Fígado Músculo 

Pâncreas 
Tecido 

adiposo 

HIPERGLICEMIA 



Difusão de cels pancreáticas 

Tecido adiposo visceral 

Ácidos graxos livres 

Resistência à insulina 

Insulina 

+ 

Neoglicogênese  captação de glicose 

Fígado Músculo 

Pâncreas 
Tecido 

adiposo 

DIABETES TIPO 2 



Ahima RS. The Journal of Clinical Investigation, v.121, n.6, 2011 

        História natural do DM2: obesidade resulta em um aumento nas celulas ß e secreção de insulina, 

o que compensa a resistência à insulina. Depois de um tempo, a compensação das celulas ß falha em 

alguns indivíduos, levando a intolerância à glicose.  



Insulina 

   Hormônio produzido nas células β do pâncreas e 

responsável pela utilização da glicose sanguínea  

   age no: 

   Metabolismo dos carboidratos 

   Metabolismo dos lípides 

   Metabolismo das proteínas   

HORMÔNIO ANABÓLICO 



 

transporte de glicose e íons 

 

síntese de glicogênio 

 

glicólise: Utilização da glicose como fonte de energia  

 

Insulina  e metabolismo dos carboidratos 



Lipólise: desintegração da gordura – triglicerídeo é hidrolisado em 

glicerol e ácidos graxos  

 

lipogênese: formação da gordura a partir da molécula de carboidrato 

Insulina e metabolismo dos lipides    

Insulina e metabolismo das proteinas 

síntese de DNA  e síntese proteica 

 

catabolismo proteico 

 



Secreção bifásica da insulina 



Metabolismo da insulina 

GLICOSE 

INSULINA CÉLULA 



Resistência a insulina 

 É a inabilidade da insulina em reduzir, efetivamente, a glicose  

 Dificuldade da glicose em entrar nas células 

  Defeito no metabolismo da glicose, no qual a resposta a insulina é 

menor que a habitual ou esperada (também chamado de sensibilidade 

diminuída à glicose)  

 

ALTOS NÍVEIS DE GLICOSE E INSULINA 



Resistência à insulina 

GLICOSE 

INSULINA CÉLULA 

GLICOSE 

INSULINA CÉLULA 
RESISTÊNCIA 

À INSULINA 



As proteínas que transportadoras de glicose recebem o 

nome de GLUT 

Para cada tipo de célula alvo o GLUT recebe um nome 

Transportadores de glicose 

Silveira Neto, 2000 

PÂNCREAS – INSULINA – CAPTA GLICOSE – LEVA ATÉ A CÉLULA 



GLUT 1 – eritrócitos, não mediado pela insulina  

GLUT 2 – fígado e intestino, não mediado pela insulina 

GLUT 3 – cérebro, não mediado por insulina 

GLUT 4 – músculos esqueléticos, mediado pela insulina e por 

contrações musculares   

Transportadores de glicose 

Delvim, 1998 



Transporte de glicose 

GLUT4 
    Insulina 

Glicólise 

Membrana celular 

célula 

Glicose 



   Hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas – tem ação 

aposta da insulina- aumenta glicose sanguinea 

 

   Age no: 

   Metabolismo dos carboidratos 

   Metabolismo dos lípides  

 
 

Glucagon 



 

Glicólise 

Neoglicogênese: glicose é produzida por fontes que não são açucares 

como lactato, aminoácidos e glicerol.  

 

Glucagon e metabolismo dos carboidratos  



Metabolismo dos lípides 

 

Cetogênese: Formação de corpos cetônicos – depleção intensa de 

carboidratos  

 

Lipogênese hepática 

 

Glucagon e metabolismo dos lipides 



Insulina x glucagon  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Glicemia.svg


Hormônios contra-reguladores  

Hormônio de crescimento – GH  

Cortisol  

Catecolaminas 



Hormônios contra-reguladores  

   Hormônio de crescimento: GH  - secretado pela hipófise anterior.  

   Efeitos: Estimula crescimento tecidual, mobiliza ácidos graxos para obtenção 

de energia, inibe o metabolismo de CHO  

   Exercício: Aumenta sua produção  

   Cortisol – secretado pelo córtex da supra-renal 

   Efeitos: Promove estimulação dos ácids graxos e catabolismo proteico. 

Conserva a glicemia sanguínea/ antagonista da insulina, exerce efeitos anti-

inflamatórios com a adrenalina  

   Exercício intenso: aumenta sua produção  



Hormônios contra-reguladores  

   Catecolaminas (adrenalina, noradrenalina) – secretados pela medula supra-

renal  

  Efeitos: facilita a atividade simpática, aumenta o débito cardíaco, regula vasos 

sanguíneos, aumenta o catabolismo de glicogênio e liberação de ácidos graxos 

liberado em situações de hipoglicemia, estimula produção de glucagon para 

aumentar níveis de glicose e ácidos graxos  

   Exercício intenso: aumenta adrenalina 

   Aumento do exercício: aumenta noradrenalina  

 



Homeostase glicêmica 

 captação 

 

produção 

+ – 
 INSULINA 

 Glucagon 

+ 

Pós 

alimentar 

 

Lipogênese 

GLICEMIA 



 captação 

 produção 

 – + 
 INSULINA 

 Glucagon 

- 

Jejum 

GLICEMIA 

Homeostase glicêmica 
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+ 

Diabéticos 

HIPERGLICEMIA 

Homeostase glicêmica 



Hipoglicemia 

Liberação hormonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glucagon 

Adrenalina 

Hormônio de  

crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomas adrenérgicos 

Tremor 

Ansiedade 

Palpitação 

Sudorese 

Fome 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

 

Alterações mentais 

Visão turva 

Incoordenação 
Convulsões, coma 

GLICEMIA (mg/dL) 



Complicações agudas 

                Hipoglicemia 

 
  Níveis muito baixos de glicemia 

         COMA HIPOGLICÊMICO 

 

• Causa – dose alta de insulina 

                 para a ingesta de CHO 

                 ou prática de exercício 

 

• Sintomas – fraqueza, tontura, 

                      tremor, palpitação,  

                      suor frio, fome, 

           confusão mental, 

                      convulsão, desmaio. 

 

Problemas - < 60 mg/dl 

                      sérios <40 mg/dl 

                Hiperglicemia 

 
  Níveis muito altos de glicemia 

     COMA HIPERGLICÊMICO 

 

• Causa – dose baixa de insulina 

                 ou de antidiabético oral 

                 para a ingesta de CHO 

    Cetoacidose 

 

• Sintomas – fraqueza, tontura, 

                      sede, muita urina, 

                      face vermelha,   

                      respiração rápida 

        desmaio 

 Problemas - > 160 mg/dl 

 



Complicações crônicas 

COMPLICAÇÕES MICROVASCULARES 

Neuropatia (dores, parestesias e úlceras  em MMI, paralisia motoras); 

Nefropatia (edema, hipertensão);  

Retinopatia (alterações visuais, cegueira). 
 

COMPLICAÇÕES MACROVASCULARES  

Insuficiências vascular periférica (úlcera, isquemia  e gangrena de MMII), 

coronariana (IM) e cerebral (AVC) 



Pé do diabético 

• Neuropatia 

• Ausência de sensibilidade tátil 

• Ineficiência na microcirculação 

• Dificuldade na ação de 
medicamentos 

• Pode levar a amputações dos 
membros 

 



Risco cardiovascular e diabetes 

   Tanto DM1 como DM2 são fatores de risco isolados para doença 

cardiovascular 

   A mortalidade por doença cardiovascular aumenta de 4 a 8 vezes em 

diabéticos  

De Angelis, et al, 2006. 



Tratamento 

MEDICAMENTOSO NÃO-MEDICAMENTOSO 



Tratamento medicamentoso 

•   Insulina 

•Antidiabéticos orais 

 

 



Insulina 

3 tipos: 

Insulina de ação curta ou rápida 

Insulina de ação intermediária 

Insulina de ação ultralenta 

   Em qualquer uma das formas - não deve ser administrada por via oral pois tratar-se 

de uma proteína, e, consequentemente é degradada pelas enzimas digestivas. 

 

   A via de administração deve ser sempre a via subcutânea, com exceção apenas em 

caso de emergência hiperglicêmica, em que pode ser usada a via venosa (insulina 

rápida) .  



Insulina 

Início  

(min ou hs)  

Pico 

 (hs)  

Duração  

(hs)  

Ação ultrarápida 5-15 min 1–1,5h 3 – 4h 

Ação rápida 15-30 min 1-3 h 5 – 7 h 

Ação intermediária 

(NPH) 

2-4 h 6-10 h 10 – 16 h 

Ação ultralenta 8-14h mínimo 24 – 36 h 



Dosagens de insulina  

•   De acordo com a glicemia e/ou a glicosúria - a insulina NPH - inicialmente 10 a 20 U (unidades), 30 

a 60min. antes do café da manhã, e, a noite, antes do jantar ou ao deitar. 

 

•   A injeção única diária, muitas vezes, não controla satisfatoriamente a glicemia por um período de 

24 horas, assim, no esquema de duas doses diárias, administra-se 2/3 da dose diária no desjejum, e, 

1/3 no jantar. 

 

•   Pacientes com idade superior a 65 anos, tem se utilizado o esquema com dose única diária (devido 

às dificuldades econômicas para adquirir material e dificuldade do entendimento da terapêutica com a 

insulina). 



Objetivo do tratamento: Manter os níveis de glicose adequados em curto 
e longo prazo para reduzir os riscos das complicações decorrentes da 

hiperglicemia em longo prazo 
 
 Metas do tratamento:  

Parâmetros Valores desejados 

Glicemia dejejum (mg/dL) 100 (excepcionalmente 126) 

Glicemia pós prandial (mg/dL) 140 (excepcionalmente 160) 

Hemoglobina glicada (%) Até 7 

Colesterol total  (mg/dL) < 200 

HDL > 45 

LDL  < 100  

TG < 150 

IMC (kg/m2) 20-25 

Pressão arterial  < 130 /85 



Hipoglicemia  

Principal efeito adverso da insulina, relativamente comum, e, pode causar 

lesão cerebral.  

 

   Em caso de hipoglicemia: 

•  Paciente consciente: deve ser oferecida alguma bebida que contenha 

glicose 

•  Paciente inconsciente: deve ser administrada glicose intravenosa ou 

glucagon  

 

Pacientes devem ser alertados sobre a velocidade de absorção da 

insulina e do risco da hipoglicemia quando praticam exercícios ou não se 

alimentam. 



Hipoglicemiantes orais 

   Usados em diabéticos tipo 2 e principalmente, em pacientes que 

apresentam a doença após os 40 anos, e, com história de diabetes 

inferior a cinco anos.  

 

   Podem ser necessárias as associações de agente hipoglicemiante oral 

com a insulina para os pacientes com a doença por longo período de 

tempo. 

 



Tratamento não medicamentoso 

EXERCÍCIO FÍSICO 

Educação  

Plano Alimentar 

Plano Psicológico 



Plano alimentar 

      Índice glicêmico: indicador baseado na habilidade e velocidade de um 

CHO elevar o nível de glicose sanguínea 

 

       Alimentos de alto índice glicêmico (>85) 

    Alimentos de moderado índice glicêmico (60-85) 

    Alimentos de baixo índice glicêmico (< 60) 



Tabela de índice glicêmico  



Treinamento físico 
Diminuição de fatores de risco para o desenvolvimento do DM 

Melhora no perfíl lipídico 

Redução da resistência à insulina 

Redução da ocorrência de disfunções ventriculares ou autonômicas 

Diminuição do risco cardiovascular e mortalidade 

Durante exercício – maior taxa de captação da glicose – maior aporte 

sanguíneo 

   Exercício físico agudo 



Treinamento - Diabético Tipo 1  

Melhora a sensibilidade a insulina 

Adaptações:  

Aumento da densidade capilar, 

Aumento da expressão e translocação de GLUT 4 para membrana plasmática 

Aumento das fibras musculares mais sensíveis à ação da insulina 

Aumento das atividades glicolíticas e oxidativas 

Aumento da atividade da glicogênio-sintase 

Aumento do conteúdo de glicogênio muscular e hepático  



Treinamento - Diabético Tipo 1  

   Menor aumento de de glucagon, GH e cortisol durante exercício moderado 

   Potencialização da mobilização de glicose hepática – melhor manutenção da 

concentração sanguínea de glicose durante exercício 

   Não melhora o controle glicêmico 

   Melhora cardiovascular e no perfil lipídico: 

   ↓triglicérides,  

   ↓LDL- colesterol e  

   ↑aumentar níveis de HDL- colesterol  



Treinamento - Diabetico tipo 2 

   Observa-se mais facilmente o controle glicêmico desses pacientes 

(redução de 10% a 20% dos valores basais de hemoglobina glicada) 

 

   Após exercício a musculatura exercitada passa a realizar maior 

captação de glicose mediada pela insulina  

   Essa captação pode se manter elevada até 4 horas após o exercício 



Treinamento - Diabetico tipo 2 

Redução do peso melhora sensibilidade insulina 

Mesmo que não ocorra redução do peso – exercício reduz gordura 

visceral diminuindo impacto da resistência insulínica. 

 

Melhora captação de glicose pela via não insulínica  



• Aumenta sensibilidade à insulina: 

  jovens, idosos, homens, mulheres, saudáveis, diabéticos, intolerantesà 

glicose 

• Redução de Glicemia -  jejum e após refeições 

• Prevenção -  primária e secundária do Diabetes 

Treinamento físico 



Exercícios aeróbio e resistido 

Exerc Sport Sci Rev. 2006 Jan;34(1):42-6  
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Meta análise: exercício e HbA1C 

• Estudo com DMII controlados e supervisionados: 1003 indivíduos: 

• 21 grupos – Aeróbio (A) 

• 7 grupos  - Resistido (R) 

• 5 grupos – Combinado (C)  

Resultados: 
A, R e C: 
↓HbA1C – 0,8% (=drogas) 
↓ glicemia jejum e pós prandial 
↓ insulinemia 
↑ sensibilidade à insulina 
→ medidas antropométricas 
 
A e C   ↓ PA                                C > R e A  
C          ↑ HDL                             glicose jejum 
A          ↓ TG                                IMC 
                                                      HDL 
                                                       PAD 

Snowlling  &Hopkings Diabetes Care, 2006; 29 2518-27. 



Exercícios Físicos e Diabetes 2 sem insulina – 
Benefícios  

 • Específicos: 

 Aumentar a sensibilidade à insulina  

Aumentar a tolerância à glicose 

 Reduzir a glicemia  

CONTROLE DIABÉTICO 

 Ajudar a perder peso  

 

• Comuns: 

 Melhora da condição física Adaptações cardiovasculares RISCOS Muito 
Baixos 



Exercícios Físicos e Diabetes 1 e 2 com insulina 
– Benefícios  

•  Específicos – Melhora sensibilidade à insulina  

Diminuir dose de insulina  

Não melhora controle no tipo I  

Melhora controle no tipo II  

• Comuns - Melhora da condição física  

Adaptações cardiovasculares  

RISCOS Hipoglicemias ou Hiperglicemias 

 

 EVITÁVEIS COM CUIDADOS NA PRÁTICA 



Recomendações dos 

exercícios 



Teste ergométrico? 

Anamnese? 

Critérios que indicam realização de teste ergométrico antes de 

participação em programa de exercícios físicos  

• Idade > 35 anos 

• Idade > 25 anos, quando: duração DM1 >10 anos 

                                            duração DM2 >15 anos 

• Presença de outro fator de risco para doença cardiovascular 

• Presença de complicação microcascular (retinopatia 

proliferativa ou nefropatia, incluindo albuminúria) 

• Doença vascular periférica 

• Neuropatia autonômica  De Angelis, K, et al, 2010 



Exercícios aeróbios 

Exercício mais indicado  

Duração: 20 a 60 minutos 

Freqüência: 2 a 6 vezes na semana 

Intensidade: moderada 

FC treino = (FC máx - FC rep) x % + FC rep 

Teste máx 

220 - idade 

Após 5´ repouso 

50% à 70% 



Exercícios resistidos 

A sensibilização à insulina aumenta em toda a massa muscular durante o exercício 

físico, mas esse aumento é maior na musculatura que está sendo utilizada durante o 

exercício 

Grandes grupos musculares 

Objetivar resistência muscular localizada 

Séries de 8 a 10 repetições para normotensos 

Evitar exercícios isométricos e manobra de valsalva mesmo em normotensos 

Não realizar teste de força máxima nem de repetição máxima 



Exercícios de alongamento 

     O distúrbio do metabolismo da glicose no diabético pode produzir 

uma superglicozilação de colágenos específicos → o acúmulo de 

tecido conjuntivo com espessamento das membranas, aumentando as 

ligações cruzadas.  

 

    Diabéticos: limitações na amplitude dos movimentos  

Alongamentos devem fazer parte de um 

programa de treinamento  



•  Avaliação Clínica - Complicações 

•  Avaliação Funcional - Cardiovascular 

•  Controle Glicêmico - Glicemia Jejum (100 a 250 mg/dl) 

                                        Hemoglobina Glicosilada (<12%) 

                                        Ausência de glicosúria 

                                        Ausência de cetonúria 

Prévios:  

Cuidados 



Glicemia (mg/dL) Conduta 

Até 80 Não realizar exercício 

80-100 Ingerir CHO; medir novamente a 

glicemia 

100*-250 Realizar exercícios 

200-300 Realizar exercícios com 

acompanhamento de um médico 

Acima de 250, com cetonúria, ou 

acima de 300** 

Não realizar exercícios 

Cuidados 

* 120 para crianças e adolescentes **Acima de 300, sem cetonúria e sem sintomas 

de hiperglicemia para DM2 pode-se realizar exercícios sob supervisão. Adaptada 

de ACSM, ADA, SDB.  



Cuidados 
 Usuários de insulina: 

• Não se exercitar no horário de pico da insulina 

•A dose e o tipo de insulina precisam ser ajustados, sob orientação 

médica 

•Evitar aplicar insulina na musculatura que será mais solicitada 

•Diabéticos que usam bomba de infusão de insulina devem desligá-la 

ou retira-la quando realizarem exercícios por 40 a 45 minutos  



Cuidados 

 Se necessário, aumentar a ingestão de carboidratos antes ou após exercício 

(diabéticos que realizam AF prolongadas sem ajustar insulina geralmente necessitam de 

ingestão de 15g de CHO a cada 30 min) 

 Cuidados com pés; 

 Material de emergência deverá sempre estar presente nas aulas 



Questões 

• O que diferencia a diabetes tipo I da tipoII? 

• Como se faz o diagnóstico do diabético? 

• Quais os benefícios do exercício físicos para o DM1 e DM2? 

• Quais os cuidados para a pratica de exercícios para usuários de 
insulina? 

• Por que não se deve realizar a manobra de valsalva em diabéticos 
(mesmo normotensos)? 

 

 


