Diabetes mellitus – uma
visão geral

O que é a diabetes mellitus?
A diabetes mellitus é uma doença que ocorre quando o corpo humano deixa de
produzir a hormona insulina em quantidade suficiente ou quando deixa de utilizar a insulina de forma adequada. Existem dois tipos de diabetes mellitus:
• A diabetes mellitus tipo 1 (DM1), que surge sobretudo em crianças, adolescentes e adultos jovens e que resulta da incapacidade do pâncreas produzir
qualquer quantidade de insulina.
• A diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que surge quando o pâncreas deixa de produzir insulina em quantidade suficiente ou quando as células do corpo ignoram essa insulina. A DM2 ocorre sobretudo em adultos, mas existem cada vez
mais casos nas crianças que são obesas ou com pouca atividade física.
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A DM2 surge quando pâncreas deixa de produzir insulina em quantidade suficiente

O que é a pré-diabetes?
A pré-diabetes é uma situação em que os níveis do açúcar no sangue (glicemia)
estão mais altos do que deveriam estar, mas não tão altos que se possa dizer que a
pessoa tem diabetes.
A pré-diabetes aumenta muito o risco de vir a desenvolver-se a DM 2. No entanto, o início da DM2 pode ser prevenido ou atrasado com alterações no estilo
de vida, como por ex., ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico regularmente e manter o peso ideal.

Quais são os fatores de risco de diabetes mellitus tipo 2?
• Obesidade – é o fator de risco isolado mais importante de DM 2. Quanto
maior for o excesso de peso maior é a resistência à insulina.
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Um dos sintomas de DM é ter muita sede
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Quais são os sintomas da diabetes mellitus ?
Os sintomas variam de pessoa para pessoa. No início da doença os sintomas são
escassos e a pessoa pode não saber que tem a doença. No entanto, mesmo nesta
fase inicial podem ocorrer lesões nos olhos, rins e aparelho cardiovascular.
Os sintomas mais frequentes são:
• Muita fome
• Muita sede
• Micções frequentes
• Perda de peso inexplicada
• Fadiga
• Visão enevoada
• Dormência ou formigueiros nas mãos e pés
• Infeções recorrentes a fungos na pele, prepúcio ou vagina.
As pessoas com DM2 podem também apresentar sinais de insulinorresistência, tais como escurecimento da pele à volta do pescoço, pressão arterial elevada,
alterações dos lípidos, infeções fúngicas ou falta de menstruação.
Se os níveis de açúcar no sangue se tornarem muito elevados sem tratamento,
pode surgir a cetoacidose diabética e os sintomas são dores abdominais, vómitos,
desidratação e dificuldade respiratória, que podem evoluir até ao coma e morte.

Outro sintoma é a perda de peso

O excesso de fadiga sem razão aparente é
outro sintoma preocupante
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A história familiar de diabetes é um fator de
risco não modificável de DM2

Uma dieta rica em calorias, açúcares, gorduras e colesterol aumenta o risco de DM2

Diabetes mellitus – uma visão geral

Controlar o nível de glicemia é possível
através de uma dieta saudável e do
exercício físico
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• Idade – é um fator de risco não modificável de DM 2. O risco aumenta com a
idade, sobretudo acima dos 45 anos.
• História familiar – é outro fator de risco não modificável, porque o risco de
DM2 aumenta se os familiares diretos (pai, mãe ou irmãos) também tiverem
diabetes.
• Raça/etnia – por razões ainda não totalmente esclarecidas, alguns grupos
étnicos têm maior risco de desenvolver DM2, como por ex., os afro-americanos, os hispano-americanos, os americanos nativos e os naturais das ilhas do
Pacífico.
• Exercício – fazer exercício físico, pelo menos 30 a 60 minutos na maior parte
dos dias da semana, pode reduzir o risco de DM2.
• Dieta – uma dieta rica em calorias, açúcares, gorduras e colesterol aumenta o
risco de DM2. Também é importante verificar a quantidade de alimentos que
se ingere.
• Diabetes Gestacional – embora a diabetes mellitus gestacional geralmente desapareça depois do parto, 40% a 60% das mulheres que a tiveram acabam por
desenvolver DM2 nos 15 anos seguintes.
• Síndrome do Ovário Poliquístico – é uma situação que ocorre quando o desequilíbrio dos níveis hormonais leva à formação de quistos nos ovários. As mulheres com síndrome do ovário poliquístico estão em risco aumentado de desenvolverem DM2.
Como se trata a diabetes?
Apesar da diabetes mellitus não ter cura, o diabético pode ter uma vida longa e
saudável.
A coisa mais importante a fazer é controlar o nível de glicémia e isso é possível através de uma dieta saudável, do exercício físico, de manter o peso ideal e
de tomar insulina ou medicamentos antidiabéticos orais.
Quais são as complicações da diabetes mellitus?
Retinopatia diabética – a diabetes pode lesar os pequenos vasos da retina tornando a visão enevoada e podendo evoluir para a cegueira.
Nefropatia diabética – resulta da lesão dos vasos sanguíneos dos rins e o risco aumenta se tiver diabetes mellitus e hipertensão arterial. A lesão renal pode levar à
insuficiência renal e à necessidade de hemodiálise ou transplante renal.
Doença cardiovascular – os diabéticos têm um risco mais elevado de doença
cardíaca (enfarte do miocárdio) e de acidente vascular cerebral sobretudo se
também forem fumadores, obesos e tiverem hipertensão arterial e hipercolesterolémia.
Neuropatia diabética – a diabetes pode lesar os nervos fazendo com que o diabético deixe de sentir algumas partes do corpo ou então tenha uma sensação de
dormência e formigueiros sobretudo nos pés e nas pernas.
Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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