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• Não apresento conflito de interesse para

esta apresentação



Complicações Agudas

• Hipoglicemia

• Cetoacidose Diabética

• Estado hiperglicêmico hiperosmolar



Hipoglicemia
• É todo episódio envolvendo baixos níveis de glicose

plasmática, que expõem o indivíduo a um risco

• É resultante do:  

- excesso absoluto ou relativo dos níveis
insulinêmicos circulantes e 

- comprometimento das defesas fisiológicas
orgânicas contra a queda da glicose (níveis insulinêmicos
não são reduzidos, níveis do glucagon não são elevados e a 
elevação da adrenalina e outros hormônios
hiperglicemiantes é atenuada)



Hipoglicemia

• Pode surgir como consequência do tratamento do DM 

(hipoglicemia iatrogênica) por:

- ADOs hipoglicemiantes

- doses de insulina além do necessário

- mudanças comportamentais sem os devidos ajustes

posológicos (redução na ingesta de calorias, aumento na

carga de exercícios, uso de álcool e de drogas)



Hipoglicemia

• Tríade de Whipple

- Sintomas de hipoglicemia

- Hipoglicemia plasmática

- Alívio dos sintomas após elevação do nível

plasmático de glicose



Hipoglicemia

• O gatilho para acionamento do sistema contra-regulatório

é ativado a partir de concentrações de glicose plasmática

entre 65 e 70 mg/dL

• Na prática há variações individuais, em função das 

respostas neuroglicopênicas e/ou neurogênicas

(autonômicas)

Hipoglicemia Glicemia (mg/dL)

Suspeita < 70

Sugestiva 50-70

Indicativa <50



Hipoglicemia
Hipoglicemia Classificação

Severa Necessita de assistência de outra pessoa

para administrar CHO, glucagon ou outras

ações terapêuticas

Sintomática ou documentada Sintomas clínicos + glicemia  70 mg/dL

Assintomática Sem sintomas + glicemia  70 mg/dL

Provavelmente sintomática Sintomas clínicos sem glicemia  70 mg/dL



Hipoglicemia – sinais e 

sintomas
Neuroglicopênicos Neurogênicos (autonômicos)

Alteração de comportamento Adrenérgicos Colinérgicos

Confusão mental Palpitações Fome

Fadiga Tremor Sudorese

Convulsões Ansiedade Parestesia

Perda de consciência Taquicardia

Coma

Morte



Hipoglicemia – tratamento

• Paciente consciente: ingerir líquido açucado (água com 

açúcar, suco natural, refrigerante…), antecipar refeição

• Paciente inconsciente: mel ou açúcar esfregados na

mucosa oral, glucagon IM ou SC, glicose 50% IV

• É recomendável o uso de bracelete ou cartão de 

identificação para todos os diabéticos em uso de 

hipoglicemiantes ou insulina



Cetoacidose Diabética (CAD)

• Hiperglicemia + cetonemia + acidose metabólica com 

ânion gap elevado

• Complicação aguda característica do DM1

• Ocorre ao diagnóstico de DM1 em:

- 30% dos adultos

- 15-67% de crianças e adolescentes

• Principal causa de óbito em diabéticos com < 24 anos



Cetoacidose Diabética (CAD)

• Menos frequente no DM2 e geralmente surge em

situações de estresse intenso (infecções graves, IAM…)

• Pode ocorrer em casos de Diabetes secundário a 

distúrbios endócrinos (acromegalia, feocromocitoma, 

tireotoxicose, síndrome de Cushing…), pancreatite, 

medicações e raramente como complicação do diabetes 

gestacional



Cetoacidose Diabética (CAD)

FATORES PRECIPITANTES

Deficiência absoluta de insulina

DM recém-diagnosticado, omissão do tratamento insulínico e pancreatite

Mau funcionamento da bomba de infusão de insulina

Deficiência relativa de insulina

Doença aguda (estresse): infecção (pulmonar, urinária, IVAS), IAM, AVC, 

hemorragia GI e queimaduras

Distúrbios endócrinos: hipertireoidismo, feocromocitoma e acromegalia

Drogas: glicocorticóides, agonistas adrenérgicos, fenitoína, 

betabloqueadores, clortalidona, diazóxido, pentamidina, inibidores da 

protease, antipsicóticos (clozapina, olanzapina...), álcool, cocaína...

Desidratação: oferta inadequada de água, uremia, diálise, diarréia, sauna...

Outros: ingestão excessiva de refrigerantes ou líquidos contendo açúcar



Cetoacidose Diabética (CAD)

• Ação da insulina→ glicose é armazenada no fígado

como glicogênio e os ácidos graxos livres como TG no 

tecido adiposo



Cetoacidose Diabética (CAD)
• Deficiência de insulina→ hiperglicemia e hipercetonemia

- Diminui a utilização periférica da glicose e 

aumenta a produção de glicose por glicogenólise e 

gliconeogênese

- Aumento de catecolaminas e outros hormônios

contra-reguladores (glucagon, cortisol, GH) levam ao

catabolismo do tecido adiposo (lipólise) → produção de 

ácidos graxos livres → oxidados a corpos cetônicos no 

fígado

- Hiperglicemia causa glicosúria→ poliúria, perda

de sódio, potássio e outros eletrólitos



Cetoacidose Diabética (CAD)
Sinais de CAD

Taquicardia

Coma (10%)

Alteração de sensório

Respiração de Kussmaul – respiração rápida e profunda

Desidratação

Hiperestesia abdominal

Hipotensão ou choque

Hiper ou hipotermia

Hálito cetônico – ”cheiro de maçã podre”



Cetoacidose Diabética (CAD)
Anormalidades Laboratoriais

Glicemia Elevada (em geral 400-800mg/dL)

Osmolalidade plasmática Usualmente < 330 (>340 em caso de coma)

Sódio sérico Normal, baixo ou alto (valor corporal total baixo)

Potássio sérico Normal, baixo ou alto (valor corporal total baixo)

Cetonúria Fortemente positiva

pH sanguíneo < 7,3

Bicarbonato Baixo (< 15mEq/L)

Leucograma Leucocitose (até 30.000 células/mm3)

Uréia Discretamente elevada

Amilasemia Discretamente elevada

TGO, TGP, CK-MB Discretamente elevada



Cetoacidose Diabética (CAD)

Medidas Terapêuticas

Corrigir o fator precipitante

Terapia de apoio e medidas gerais (manutenção da via aérea, 

oxigênio, sonda nasogástrica, heparinização...)

Correção da desidratação

Correção dos distúrbios eletrolíticos (cloreto de potássio, 

bicarbonato de sódio)

Insulinoterapia



Estado Hiperglicêmico

Hiperosmolar não-cetótico (EHHNC)
• Complicação aguda grave do DM2

• Alta taxa de mortalidade (aproximadamente 15%)

• Ocorre pela redução da ação efetiva da insulina

circulante, associada à elevação concomitante de 

hormônios contra-reguladores

• Essas alterações levam a aumento da produção hepática e 

renal de glicose e prejuízo da utilização de glicose pelos

tecidos periféricos→ hiperglicemia e hipersomolalidade

do espaço extracelular



Estado Hiperglicêmico

Hiperosmolar não-cetótico (EHHNC)

• Os níveis de insulina aparentemente são suficientes para 

prevenir a lipólise e, consequentemente, a cetogênese

• A diurese osmótica associada à glicosúria acarreta perda

de água, sódio, potássio e outros eletrólitos.

• Fatores precipitantes: infecções e fatores de stresse (AVC, 

IAM, trauma), consumo excessivo de bebida alcoólica, 

pancreatite, medicamentos, distúrbios endócrinos



Estado Hiperglicêmico

Hiperosmolar não-cetótico (EHHNC)

• Paciente típico: idoso, intensamente desidratado, com 

nível de consciência variando de letargia ao coma, 

frequentemente com convulsões focais ou generalizadas.

• Instalação do processo pode levar dias a semanas



Estado Hiperglicêmico

Hiperosmolar não-cetótico (EHHNC)
Quadro Clínico EHHNC CAD

Geral Desidratação mais 

importante, comatosos

Menos desidratados,

10% comatosos, com 

hiperventilação

Idade mais frequente > 40 anos < 40 anos

Tipo de DM Tipo 2 Tipo 1

Diagnóstico prévio de 

DM

Em somente 50% Quase sempre (80%)

Sintomas e sinais 

neurológicos

Muito comuns Raros

Doença renal ou CV 

associada

85% 15%



Estado Hiperglicêmico

Hiperosmolar não-cetótico (EHHNC)
Achados Laboratoriais EHHNC CAD

Glicemia (mg/dL) 600-2400 250-800

Cetonúria <= 1+ >= 3+

Sódio sérico Normal, alto ou 

baixo

Usualmente baixo

Potássio sérico Normal ou alto Alto, normal ou baixo

Bicarbonato Normal Baixo

pH sanguíneo Normal (> 7,3) Baixo (< 7,3)

Osmolalidade plasmática 

(mOsm/Kg)

> 330 Variável, em geral < 

330

Ácidos graxos (mmol/L) 1,6 1,5

Mortalidade 15% <5%



Estado Hiperglicêmico

Hiperosmolar não-cetótico (EHHNC)

Medidas Terapêuticas

Hidratação

Reposição de eletrólitos

Reposição insulínica

Identificação de fatores precipitantes



Complicações Crônicas

• Microvasculares

• Macrovasculares

• Neuropáticas

Lira R, Cavalcanti N. Diabetes mellitus. RJ, 2006 



Complicações Crônicas
• Hiperglicemia induz dano celular por formação de 

espécies reativas de oxigênio (estresse oxidativo)

• Impacto vascular na micro e macrovasculatura: aumento

da permeabilidade vascular, ampliação da matriz

extracelular com espessamento da membrana basal, 

hipertrofia e hiperplasia endotelial e aumento da 

coagulação sanguínea



Complicações Crônicas

• A fisiopatologia da complicações micro e 

macrovasculares diabéticas envolve uma rica rede de 

mecanismos inflamatórios, osmóticos e trombóticos, cuja

via final comum parece ser o estresse oxidativo



Complicações Crônicas

• Principais fatores de risco

- duração do DM

- mau controle glicêmico – HbA1c

- fatores genéticos



Complicações Crônicas

• Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) – 1441 

indivíduos DM1 com média de 6,5 anos

- tratamento intensivo com múltiplas doses de insulina ou

bomba foi capaz de manter valores mais baixos de HbA1c

- A ocorrência de microangiopatia e neuropatia diabética

foi significativamente menor no tratamento intensivo

- menor risco de progressão nos que já apresentavam

estágio inicial de retinopatia ou nefropatia

• Hiperglicemia é fator de risco para o desenvolvimento de 

complicações microangiopáticas e neuropáticas no DM1



Complicações Crônicas

• Epidemiology of Diabetes Inteventions and Complications 
(EDIC) – extensão do DCCT após seu encerramento:

- tratamento intensivo por 4 anos em pacientes do grupo
convencional

- a diferença entre os níveis de HbA1c se estreitou

- a proporção de pacientes que piorou a retinopatia ou
aumentou a albuminúria foi menor entre os que receberam
tratamento intensivo no DCCT

• Mostra a persistência da sua proteção contra o 
desenvolvimento dessas complicações no DM1 por pelo menos
4 anos



Complicações Crônicas

• United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) – 5102 indivíduos DM2, com 25 a 65 anos:

- tratamento intensivo X convencional

- ADOs e insulina

- acompanhamento por 11 anos

• Grupo que recebeu tratamento intensivo apresentou
menor risco de complicações microangiopáticas e de 
neuropatia

• Redução de mortalidade por DM e incidência de IAM 
sem significância estatística



Nefropatia

• Termo “nefropatia” atualmente deve ser reservado para 

pacientes com proteinúria detectável persistente, em geral

associada a uma elevação de PA

• Doença renal do diabetes (DRD) inclui um espectro

maior de apresentações clínicas, incluindo o fenótipo de 

redução isolada da TFG (sem albuminúria)



Nefropatia

• Ocorre em aproximadamente 1/3 dos pacientes com DM2

• Principal causa de insuficiência renal crônica

• Responsável por 40% dos pacientes que se submetem a 

transplante renal em países ocidentais e asiáticos

• Complicação associada a um importante aumento de 

mortalidade, principalmente relacionada a DCV



Nefropatia

• Uma das primeiras alterações: aumento da expansão da área
mesangial e da superfície filtrante → aumento da taxa de 
filtração glomerular

• Após→ aumento da taxa de excreção da albumina, resultante
do aumento da pressão capilar

• Com a evolução da microalbuminúria → alterações
progressivas da barreira de filtração glomerular → declínio da 
TFG

• Forte influência genética no desenvolvimento da nefropatia

• Comorbidades (HAS, dislipidemia, proteinúria) desempenham
um papel importante na patogênese do rim diabético



Nefropatia - rastreamento

• DM2: ao diagnóstico

• DM1: após 5 anos do início da doença ou antes se 

paciente na puberdade ou com DM persistentemente

descompensado

• Rastreamento anual→ albuminúria e estimativa da TFG

• Teste anormal deve ser confirmado em 2 de 3 amostras

coletadas em intervalos de 3 a 6 meses



Nefropatia - rastreamento

• Fatores que podem aumentar a EUA: exercício, febre, 

ICC, hiperglicemia grave, HAS não controlada

• Recentemente foi constatado que a existência de 

bacteriúria não interfere de maneira apreciável nas

medidas de albuminúria, não sendo necessária, como

rotina, a realização de urocultura concomitante

(metanálise de 305 estudos observacionais com 1552 

pacientes com DM)



Nefropatia

• Historicamente, tem sido classificada em 3 fases: 

Estágio Urina de 24h (mg/24h) Amostra de urina

Índice alb-cr (mg/g)

Normoalbuminúria < 30 < 30

Microalbuminúria 30-299 30-299

Macroalbuminúria ≥ 300 ≥ 300



Nefropatia

• Recentemente, a albuminúria passou a ser classificada

pela ADA apenas como:

EUA (excreção urinária de albumina) 

- Normal

- Aumentada

• KDIGO (Diretrizes de Nefrologia): 

- Albuminúria normal (<30mg/dL)

- Albuminúria elevada (30-300mg/dL)

- Albuminúria muito elevada (>300mg/dL)



Nefropatia

Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018

Proteínas totais:

em amostra: ≥ 430 mg/L

urina de 24 horas: > 500mg

PU: presença de proteínas refere-se a proteínas

totais > 500mg/24h



Nefropatia

• A estimativa da TFG com equações deve ser realizada

rotineiramente com a medida de albuminúria

POUCO ACURADA!!!



Nefropatia
• Utilizar equações que empreguem a creatinina e sejam

ajustadas para idade, gênero e etnia: 

- MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

- CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration)

Calculadoras: www.kidney.org

http://www.kidney.org/


Nefropatia

Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018



Nefropatia

• A cistatina C sérica, assim como a creatinina sérica, é um 

marcador endógeno da TFG

• Alguns estudos sugerem que ela seria melhor preditor de 

doença renal avançada e de mortalidade em pacientes

com DM

• Diretrizes de Nefrologia: solicitar cistatina C se TFG 

estimada por CKD-EPI estiver entre 45 e 60 mL/min

Calculadoras: www.kidney.org

http://www.kidney.org/


Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018



Oftalmopatia diabética

• O Diabetes provoca alterações nas estruturas externas do olho:

- Conjuntiva: hemorragias frequentes, tortuosidades
vasculares, fragilidade capilar

- Palpebrais: inflamações como terçóis ou calázios e 
blefarites, paralisias palpebrais

- Catarata senil (aparece precocemente e pode ter
progressão mais rápida que no não-diabético) e catarata diabética
verdadeira (resultado da hiper-hidratação osmótica do cristalino e 
aparece de forma bilateral)

- Paralisias do III e VI par (paralisia da pupila ou do 
músculo reto lateral → estrabismo)



Retinopatia (RD)

• É a principal “complicação” ocular do DM

• É uma das principais causas de perda visual irreversível

no mundo

• Considerada a maior causa de cegueira na população

entre 16 e 64 anos

• Quanto maior o tempo de evolução do DM, maior o risco

de RD: 

• Após 20 anos de DM → a RD é encontrada em 90% dos 

DM1 e 60% dos DM2



Retinopatia (RD)

• Sinais clínicos mais precoces: microaneurismas e 

hemorragias intra-retinianas

• Após: aumento do número e do tamanho das hemorragias

intra-retinianas, surgimento de manchas algodonosas

(marca da isquemia microvascular retiniana regional)

• Retinopatia proliferativa: formação neovascular→

podem levar a hemorragias, tração ou descolamento de 

retina, glaucoma



Retinopatia (RD)



Retinopatia – classificação

Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018



Retinopatia – fatores de risco

Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018



Retinopatia (RD)

• Acuidade visual não é parâmetro

• Necessária oftalmoscopia direta ou indireta sob midríase

conseguida com colírios de tropicamida, fenilefrina e 

cicloplégico

• Exame oftalmológico completo por médico

oftalmologista especializado



Retinopatia (RD)
• Crianças e adolescentes DM1 → iniciar avaliação após a 

puberdade ou após 5 anos de doença

• Adultos DM1 → após 5 anos de doença

• DM2 → ao diagnóstico

• Intervalo entre exames: anual, podendo ser menor

• Durante a gravidez, exames trimestrais ou a critério do 

oftalmologista



Retinopatia (RD)

• Exames complementares (indicados por oftalmologista):

- Retinografia simples

- Angiofluoresceinografia de retina

- Tomografia de coerência óptica da retina

- Ultrassonografia



Retinopatia (RD)

• Tratamento

- Fotocoagulação a laser

- Farmacomodulação com antiangiogênico

- Infusão intravítrea de medicamento anti-

inflamatório

- Implante intra-vítreo de polímero farmacológico de 

liberação controlada

- Cirurgia vitreorretiniana



Neuropatia

• Mais da metade dos indivíduos com DM desenvolve

neuropatia

• Presença de sintomas e/ou sinais de disfunção dos nervos

do sistema nervoso periférico somático e/ou autonômico

• São fatores de risco para ulcerações nos pés, amputações

e desequilíbrio ao andar



Neuropatia – classificação

Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018



Polineuropatia difusa

simétrica
• Forma mais comum de neuropatia diabética

• Maioria assintomática, mas 10% dos pacientes com 

sintomas sensitivos incapacitantes

• Dores neuropáticas: parestesias ou hiperestesias

• Dores descritas como superficiais e semelhantes à

queimadura ou como ósseas, profundas e de rasgamento

• Dores costumam ser mais intensas à noite→ insônia

• Cãibras musculares com início distalmente



Polineuropatia difusa

simétrica
• Alguns pacientes sem dor mas com déficit neurológico ao

exame físico

• Geralmente com déficit sensitivo com distribuição

originando-se nas regiões plantares dos pés e 

direcionando-se para as pernas (distribuição em meias)

• Pode ter sinais de disfunção motora (fraqueza dos 

músculos menores e reflexos no tornozelo ausentes)



Neuropatia Autonômica

Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018



Neuropatia – diagnóstico

• As neuropatias não podem ser diagnosticadas com base 

em um único sintoma, sinal ou teste

• Utilizam-se questionários de avaliação de sintomas + 

análise da sensibilidade proprioceptiva, térmica e 

dolorosa, dos reflexos, das deformidades nos pés



Neuropatia – diagnóstico

PSP: pesquisa da sensibilidade 

protetora plantar



Neuropatia – diagnóstico

• Outros testes subsidiários:

- Eletroneuromiografia: alteração de condução

(velocidade, amplitude ou latência) em pelo menos 2 

nervos, excluídas outras causas de PNP



Neuropatia – tratamento

• Tratamento dirigido ao processo patogênico (prevenção):

- DM1: controle glicêmico estrito continuado, e 

iniciado precocemente

- DM2: controle glicêmico, redução de peso, 

realização de atividade física e tratamento da dislipidemia



Neuropatia – tratamento

• Tratamento dirigido para o controle da dor

- Medidas gerais: suporte psicológico, orientação

quanto à uso de roupas leves evitando contato com as 

costuras…

- Fármacos: pregabalina, gabapentina, duloxetina, 

venlafaxina, amitriptilina, tramadol, ácido tióctico



Macroangiopatia

• Trata-se da própria doença aterosclerótica que ocorre com 

maior frequência em diabéticos

• É a principal complicação crônica dos portadores de DM2

• Mortalidade por DCV é 2 a 3 vezes maior em DM2 

comparado aos indivíduos não-diabéticos

• Também eleva a mortalidade no DM1, mas nestes a 

complicação microvascular tem maior relevância



Macroangiopatia
Diferenciais fisiopatológicos que justificam piora de 

prognóstico em cardiopatas diabéticos em comparação com 

não-diabéticos

Placas ateroscleróticas (maior vulnerabilidade, múltiplas placas, 

padrão angiográfico ruim)

Alterações da função endotelial

Trombocitopatia diabética

Status pró-inflamatório mais prevalente (PCR elevada)

Disfunção autonômica

Possível influência negativa na cinética plasmática de 

quilomícrons



Macroangiopatia

Diretriz Brasileira para prevenção de doença 

cardiovascular no diabetes 2017 (SBD/SBC/SBEM)



Macroangiopatia



Macroangiopatia



Macroangiopatia



Macroangiopatia



Macroangiopatia
• Enfoque nos fatores de risco modificáveis:

- hiperglicemia

- HAS

- dislipidemia

- microalbuminúria

- estado pró-trombótico

- tabagismo

- sedentarismo



Conclusões

• Diabetes é uma doença crônica caracterizada por

hiperglicemia, que pode levar a complicações agudas

(CAD, EHHNC) e complicações crônicas (neurogênicas, 

micro e macrovasculares)

• Hipoglicemia é uma complicação aguda mais associada

ao tratamento do Diabetes



Conclusões

• As complicações crônicas tem como etiologia a 

hiperglicemia em geral associada a outros fatores de risco

(HAS, dislipidemia, genética, tabagismo…) 

• Em vista disso, é fundamental atentar não só para o 

controle glicêmico, mas também para o tratamento desses

outros fatores

• Ações com foco na prevenção das complicações do 

Diabetes são fundamentais




