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O diabetes tipo 1 (DM1) ocorre quando a produção de in-
sulina do pâncreas é insuficiente diante da necessidade do 
organismo. Isto ocorre pois as células responsáveis pela 
produção desta insulina são destruídas por um processo 
autoimune. Isto é, um defeito no sistema imunológico do 
paciente faz com que seus próprios anticorpos ataquem 
suas células pancreáticas (Beta) responsáveis pela produ-
ção deste hormônio tão importante. Diante disso, o pân-
creas perde a capacidade de produzir a insulina, fazendo-
se necessário que o paciente portador do diabetes tipo 1 
tome injeções diárias de insulina. É de extrema importân-
cia a utilização diária da insulina, podendo ter risco de 
morte caso não seja utilizada; pois este é o hormônio res-
ponsável por levar o açúcar do sangue às células para que 
estas possam utilizá-lo como fonte energética. 

Assim, no diabetes mellitus tipo 1 o portador tem dificul-
dade em metabolização do açúcar ingerido, fazendo-se ne-
cessário as injeções de insulina. 

Julia Dayrell Beretens e Rodrigo Bitencourt Ribeiro 

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

O paciente que possui Diabetes tipo 1 pode apresentar 
sintomas relacionados com a dificuldade na metaboliza-
ção do açúcar (glicose), como por exemplo: 

          • Perda de peso; 

 • Fraqueza; 

 • Fadiga; 

 • Fome frequente; 

 • Sede constante; 

 • Nervosismo; 
 • Vontade de urinar diversas vezes. 

1. 

 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  
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Entre as complicações, destacam-se: 
 • Lesões e placas de gorduras nos vasos sanguí-
neos, que comprometem a oxigenação dos órgãos e ele-
vam o risco de infartos e AVCs; 
 • Retinopatia diabética (danos à retina, o tecido 
no fundo do globo ocular, que levam à cegueira); 
 •  Falência renal; 
 • Neuropatia periférica (comprometimento dos 
nervos, que compromete a sensibilidade); 
 • Amputações devido a feridas não perceptíveis 
na pele, que são capazes de evoluir para gangrena. 

O diagnóstico de diabetes tipo 1 normalmente é feito 
usando três exames: 
 
• Glicemia de jejum: A glicemia de jejum é um exame 
que mede o nível de açúcar no sangue. Os valores nor-
mais ficam entre 65 a 99 miligramas de glicose por de-
cilitro de sangue (mg/dL). Valores acima de 100 mg/dL 
são indicativos para prosseguir a investigação com a 
curva glicêmica; Duas glicemias de jejum acima de 126 
mg/dL são diagnósticas para diabetes tipo 1. Valores 
acima de 200 mg/dL também são considerados diagnós-
ticos para diabetes tipo 1. 
 
• Hemoglobina glicada: estima a concentração de açú-
car nos vasos nos últimos três meses. Valores normais 
da hemoglobina glicada: entre 4,5% e 5,7%; Valores de 
5,7% e 6,4% são indicativos de pré-diabetes; Valor mai-
or ou igual a 6,5% são diagnóstico de diabetes. 

DIAGNÓSTICO 
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• Curva glicêmica: O exame de curva glicêmica mede a 
velocidade com que corpo absorve a glicose após a in-
gestão. Os valores de referência são: Em jejum: abaixo 
de 100mg/dl; Após 2 horas: 140mg/dl; Curva glicêmica 
maior que 200 mg/dl após duas horas da ingestão de 
75g de glicose é diagnóstico de diabetes tipo 1. 

O tratamento de diabetes tipo 1 correto envolve man-
ter uma vida saudável e o controle da glicemia, a fim de 
evitar possíveis complicações da doença. Os principais 
cuidados para tratar o diabetes incluem: 
 

• Praticar exercícios físicos regularmente; 
 

• Controlar a alimentação, evitando os açúcares sim-
ples presentes nos doces e carboidratos simples, co-
mo massas e pães. Diminuir o consumo de bebidas 
alcoólicas e não fumar; 

 

• Todos os portadores de diabetes tipo 1 precisam to-
mar insulina diariamente. No entanto, é importante 
fazer o autoexame para verificar sua glicose em ca-
sa; 

TRATAMENTO 

GOLBERT, Airton; VASQUES, Ana, et al. Diretrizes Sociedade Brasi-
leira de Diabetes 2019-2020. São Paulo. Ed Clannad, 2019. 

IMAGENS por macrovector  pelo acesso ao site Freepik.com ( Acesso 
em 19 de março 2020). 

BIBLIOGRAFIA 
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O diabetes tipo 2 é uma doença crônica que afeta a forma 
como o corpo metaboliza a glicose, o açúcar do sangue, 
que é sua principal fonte de energia. A pessoa com esse 
tipo de diabetes pode ter uma resistência aos efeitos da 
insulina (hormônio que regula a entrada de glicose nas 
células) ou pode não produzir insulina suficiente para 
manter um nível de glicose normal. 

Existem alguns fatores que aumentam a chance da pessoa 
desenvolver diabetes, sendo eles: idade acima de 45 anos; 
obesidade e sobrepeso; histórico de diabetes gestacional; 
histórico familiar de diabetes tipo 2; pré-diabetes, seden-
tarismo; baixos níveis de colesterol HDL; triglicerídeos 
elevados; hipertensão; consumo elevado de álcool; pes-
soa que possui a síndrome do ovário policístico. 

Gabriela Teixeira Bazuco e Isabela Nicoletti Merotti  

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

Normalmente, as pessoas com diabetes tipo 2 não apre-
sentam sintomas no início.  
Quando começam a aparecer são: 
    - Fome frequente; 
    - Sede constante; 
    - Aumento de urina; 
    - Emagrecimento; 
    - Feridas que demoram para cicatrizar; 
    - Alteração visual (visão embaçada); 
    - Formigamento nos pés e furúnculos; 
    - Infecções frequentes, por exemplo na bexiga, nos rins 
e na pele. 

2.  
 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/diabetes-tipo-2
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Podem haver complicações em consequência dos 
valores elevados de glicose no sangue por muito 
tempo, sendo essas complicações: 

Hipertensão: paciente com diabetes tem mais chance 
de desenvolver problemas renais, e isso compro-
mete a eliminação de substâncias pela urina, co-
mo o sal e a água. O aumento de sal e água na 
circulação sanguínea está relacionado com o au-
mento da pressão arterial. 

Retinopatia diabética: lesões que aparecem na retina 
do olho, podendo causar pequenos sangramentos 
e, como consequência, a perda da sensibilidade 
visual. 
Arteriosclerose: endurecimento e espessamento da 
parede das artérias. 

Nefropatia diabética: alterações nos vasos sanguíneos 
dos rins que fazem com que ocorra uma perda de 
proteína pela urina, podendo reduzir progressiva-
mente a função dos rins. 

Neuropatia diabética: ocorre formigamento, dormên-
cia ou queimação das pernas, pés e mãos, dores 
locais e desequilíbrio, enfraquecimento muscu-
lar, pressão baixa, distúrbios digestivos, excesso 
de transpiração e impotência. 

Pé diabético: ocorre quando uma área machucada ou 
infeccionada nos pés de quem tem diabetes de-
senvolve uma úlcera (ferida). Qualquer ferimento 
nos pés deve ser tratado rapidamente para evitar 
complicações que podem levar à amputação do 
membro afetado. 

Infarto do miocárdio e AVC: grandes vasos sanguí-
neos são afetados, levando à obstrução 
(arteriosclerose) de órgãos vitais como o coração 
e o cérebro. 

Infecções: o excesso de glicose pode causar danos ao 
sistema imunológico, aumentando o risco da pes-
soa com diabetes contrair algum tipo de infecção. 
O alto índice de açúcar no sangue é propício para 
que fungos e bactérias se proliferem em áreas co-
mo boca e gengiva, pulmões, pele, pés, genitais e 
local de incisão cirúrgica. 

COMPLICAÇÕES  

https://www.minhavida.com.br/temas/press%C3%A3o%20baixa


14 

O diagnóstico é feito através de três exames:  
• Glicemia de jejum: mede a glicose no sangue. Valores acima 

de 100 mg/dL até 125 mg/dL indicam pré-diabetes; Duas 
glicemias de jejum acima de 126 mg/dL são diagnósticas pa-
ra diabetes. Valores acima de 200 mg/dL também são consi-
derados diagnósticos para diabetes. 

 
• -Hemoglobina Glicada:  o valor anormal próximo do limite 

está entre 5,7% e 6,4% e o paciente deverá investigar para 
pré-diabetes. Para um paciente com diabetes o valor será 
maior ou igual a 6,5%.  

 
- Teste de Tolerância Oral a Glicose (TTOG): mede a veloci-
dade com que seu corpo absorve a glicose a ingestão. 

Controlar a alimentação, ingerindo menores quantidades de doces 
e carboidratos, para manter o peso corporal adequado e não fumar. 
Praticar atividade física regularmente Esses tratamentos não medi-
camentosos são essenciais para controle da glicemia, evitando as 
complicações do diabetes tipo 2.  
Medicamentos devem ser prescritos por um médico. Em caso de 
algum dos sintomas descritos procure o médico para investigação 
adequada. 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMENTO  

BIBLIOGRAFIA 

GOLBERT, Airton; MARCHI, Aloisio, et al. Diretrizes Sociedade Brasileira de Dia-
betes 2017-2018. São Paulo. Ed Clannad, 2017 
BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marek H. Bioquimica Médica. 4. ed. – Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2015 

IMAGENS por macrovector  pelo acesso ao site Freepik.com ( Acesso em 19 de 
março 2020). 
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O MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) 
é o tipo mais raro de diabetes – sendo responsável por 
menos de 2% dos casos existentes de diabetes em adultos 
e de 3% dos casos em crianças e adolescentes. Ao contrá-
rio da DM1 e da LADA (autoimunes) ou da DM2 (ligada 
aos hábitos de vida), a MODY está relacionada com a ge-
nética familiar, na mutação de um único gene expresso 
nas células β pancreáticas produtoras de insulina. O de-
senvolvimento da doença ocorre geralmente antes dos 25 
anos de idade – independente do estilo de vida, do peso 
ou da etnia. 

Atualmente são conhecidos seis diferentes subtipos 
de MODY, cada um possuindo uma mutação em um úni-
co gene expresso nas células produtoras de insulina do 
pâncreas. O padrão genético da doença é autossômico do-
minante, o que faz com que um dos genitores tendo a mu-
tação exista 50% de chances de qualquer um dos filhos 
herdar esse tipo de diabetes. 

Raphael Romanelli Andrade de Oliveira  

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

Como nos outros tipos de diabetes, o sinal será uma 
hiperglicemia (excesso de glicose no sangue) que pode ou 
não trazer sintomas. Por ser tida como rara, muitos médi-
cos não estão cientes da MODY (estima-se que 90% das 
pessoas com MODY no Reino Unido sejam erroneamente 
diagnosticadas em um primeiro momento com DM1 ou 
DM2), porém são três os principais pontos que dão carac-
terística a esse tipo de diabetes: 
     - Ser diagnosticado com diabetes com menos de 25 
anos. 
     - Ter duas ou mais gerações anteriores portando di-
abetes. 

3.  

            DIABETES MODY  

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  



16 

-Não necessariamente ser insulino dependente.  
 
As complicações são semelhantes as outras diabe-

tes, a alimentação inadequada, o sedentarismo e o trata-
mento incorreto ou a falta dele podem levar a perturba-
ções do quadro e até a óbito. 

Como dito anteriormente, o MODY é um tipo de 
diabetes genético que se expressa aletoriamente 
(independente do estilo de vida, do peso ou da etnia) e 
que ocorre geralmente antes do primeiro quarto de vida. 
Portanto, com o diagnóstico de diabetes antes dos 25 
anos de idade, existe apenas a possibilidade de confirmá-
la como sendo MODY pelo exame de mapeamento gené-
tico evidenciando a existência de um dos seis tipos dos 
genes no organismo. Essa medida auxiliará também os 
descendentes ou futuros descendentes do diabético tipo 
MODY, pois a probabilidade dela desenvolver em filhos 
de pais que a possuem é de 50% - independentemente de 
ser homem ou mulher – a caracterizando como autossô-
mica dominante. Cabe citar que na infância, o MODY 
pode ser confundido com DM1 por conta da faixa etária, 
porém ao contrário do DM1, o MODY diagnosticado na 
infância não necessita de insulina quando diagnosticado 
e os auto anticorpos estão ausentes.  

TRATAMENTO 

DIAGNÓSTICO 

O tratamento básico é seguir as principais orien-
tações para o diabetes tipo 2, como se alimentar adequa-
damente e ser fisicamente ativo.  
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Em termos de medicamento, dependendo do tipo do di-
abetes MODY pode ou não ser necessário.  
 

Em alguns casos de MODY, o uso de sulfonilureia, um 
fármaco que estimula a liberação de insulina pelo pân-
creas, é um procedimento recomendado. 

 
UK, Diabetes. Maturity onset diabetes of the young (MODY). 

2018. Disponível em: <https://www.diabetes.org.uk/diabetes-
the-basics/other-types-of-diabetes/mody>. Acesso em: 12 set. 
2018. 

DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 
2017-2018. São Paulo: Clannad, 2017. Disponível em: <http://
www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/
diretrizes-sbd-2017-2018.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018. 

HALL, John E. Guyton & Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 1176 p. v. 1. 

 
MOTA, Andreia Filipa; PARENTE, Susana; FREIXO, José Olivei-

ra. MODY, THE STORY OF TWO SIBLINGS… THE RARE 
ALSO HAPPENS!. 1. ed. Setúbal, Portugal: NASCER E 
CRESCER BIRTH AND GRO WTH MEDICAL JOURNAL, 
2017. 188-190 p. v. 1. Disponível em: <http://
www.scielo.mec.pt/pdf/nas/v26n3/v26n3a07.pdf>. Acesso em: 
12 set. 2018. 

IMAGENS por macrovector  pelo acesso ao site Freepik.com 
( Acesso em 19 de março 2020). 

BIBLIOGRAFIA 
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O Diabetes mellitus tipo 1 é bem mais frequente na infân-
cia e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em 
adultos, que podem desenvolver uma forma lentamente 
progressiva da doença, denominada latent autoimmune 
diabetes in adults (LADA) (Sociedade Brasileira de Dia-
betes (SBD)). 

O paciente típico de LADA é geralmente com mais de 35 
anos e não obeso, e o diabetes é controlado inicialmente 
com dieta; no entanto, dentro de um curto período 
(semanas à meses), o controle dietético falha, exigindo 
agentes orais e a progressão para a dependência de insuli-
na. Acredita-se que a progressão para dependência de in-
sulina em pacientes com LADA é mais rápida do que em 
indivíduos com diabetes tipo 2 obesos negativos para anti-
corpos.  

Isabella Pereira Morais  

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

As complicações podem começar logo no diagnósti-
co, por ser uma alta abrupta de glicemia levando ao 
descontrole do metabolismo do corpo, e podem ser: 
 
• Mau Estado Geral; 
• Emagrecimento; 
• Poliúria; 
• Polidipsia; 
• Polifagia; 
• Cetoacidose. 

4.  

               DIABETES LADA 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  
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As complicações tardias ocorrem após vários anos, 
principalmente, nos pacientes com controle glicêmi-
co inadequado. São elas: 
 

Doença Cardiovascular (aterosclerose) com co-
ronariopatia sintomática, claudicação, pele 
distrófica e infecções: decorrente do aumen-
tado de glicose em todos os tecidos não de-
pendentes de insulina para a captação de gli-
cose, que resulta no aumento do processo de 
glicação não enzimática de proteínas estrutu-
rais e da atividade de outras vias metabólicas; 

 
Insuficiência Arterial Periférica: que pode re-

sultar em amputação de membros, claudica-
ção intermitente e gangrena decorrentes; 

 
Retinopatia: com possível progressão para o 

descolamento da retina e hemorragia vítrea; 
 
Nefropatia Diabética: A taxa de filtração glo-

merular pode, inicialmente, aumentar com a 
hiperglicemia. Após cerca de 5 anos de diabe-
tes, a albuminúria clinicamente detectável 
(≥300 mg/L ou 20 mg/g de creatinina) pode 
ocorrer independentemente de infecções das 
vias urinárias. 

 
Polineuropatia: doença na qual uma reação au-

toimune danifica a bainha de mielina ao redor 
dos nervos. Pode causar adormecimento, 
pontadas e ausência da sensação ao tato nas 
extremidades e, menos frequentemente, dor 
profunda, grave e debilitante. 

 
Úlceras de pé e problemas ortopédicos: que 

têm como causa predisponente a polineuropa-
tia diabética, que compromete a percepção 
dos pequenos traumatismos 
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O diagnóstico é tipicamente baseado no achado de hi-
perglicemia, associado à constatação de que a causa é 
devida a uma falha da ilhota de Langerhans ao produzir 
insulina, em vez de uma resistência à insulina. A detec-
ção de um nível baixo de peptídeo-C e anticorpos con-
tra as ilhotas de Langerhans reforçam e sustentam este 
diagnóstico. 

Uma diferenciação com o diabetes tipo 2 pode ser feita 
porque as pessoas com LADA tipicamente têm níveis 
baixos, embora às vezes moderados, de peptídeo C à 
medida que a doença progride e aqueles com resistência 
à insulina ou diabetes tipo 2 são mais propensos a ter 
níveis elevados de peptídeo C devido a uma produção 
excessiva de insulina. 

DIAGNÓSTICO 

Uso de medicamentos orais habituais para diabetes tipo 
2 por um determinado período de tempo, após o qual o 
tratamento com insulina é necessário. Também deve ser 
feito um monitoramento a longo prazo, para evitar com-
plicações. 
O tratamento dietético do LADA é semelhante ao do 
diabetes tipo 1 clássico. 
Os pacientes obesos com LADA devem seguir restrição 
de calorias consumidas e aumentar a atividade física. A 
metformina é provavelmente útil em pacientes obesos 
com LADA. No entanto, a longo prazo, a terapia com 
insulina passará a ser o tratamento de escolha.  

CALSOLARI, Maria Regina et al. Diabetes Auto-Imune Latente do 
Adulto ou Diabetes Melito Tipo 2 Magro?. Arq Bras Endrocrinol 
Metab. Belo Horizonte, v.52, n.2, p. 315-321, Nov/Dez. 2008. 
BAYNES, John W et al. Bioquímica Médica. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 
IMAGENS por macrovector  pelo acesso ao site Freepik.com ( Aces-
so em 19 de março 2020). 
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O Diabetes Gestacional é uma condição onde a paciente 
apresenta quadros de aumento do nível de açúcar no 
sangue devido as alterações  que acontecem devido a 
gravidez.  
Em aproximadamente 4% das gestantes geralmente é 
solucionado logo após o parto. Entretanto se a paciente 
teve Diabetes Gestacional, há uma maior chance de 
desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2. 
Durante a gravidez a placenta é responsável por ligar o 
bebê à mãe, transportando sangue e nutrientes. Esta 
placenta também é responsável pela produção de alguns 
hormônios; e alguns deles prejudicam a ação da insulina 
nas células aumentando os níveis de açúcar no sangue 
consequentemente. Desta forma quando a insulina tem 
sua ação muito reduzida, os níveis de açúcar no sangue se 
elevam muito podendo afetar a saúde do bebê e da 
gestante.  

Ana Carolina Damas Arantes  

FATORES DE RISCO 

Os fatores de riscos para essa doença são: 
 
• Ganho de peso excessivo durante a gestação; 
• Obesidade; 
• Idade avançada; 
• Hipertensão arterial; 
• Síndrome dos ovários policísticos; 
• Histórico familiar de diabetes gestacional; 
• Histórico materno de diabetes gestacional; 
• Gestação múltipla. 

5.  

      DIABETES GESTACIONAL 
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• Ganho excessivo de peso na grávida ou no bebê; 
• Aumento exagerado do apetite; 
• Cansaço excessivo; 
• Vontade de urinar frequente; 
• Visão turva; 
• Muita sede; 
• Boca seca; 
• Náuseas; 
• Infecções frequentes na bexiga, vagina ou pele. 

DIAGNÓSTICO 

SINAIS E SINTOMAS 

Pode ser diagnosticada com glicemia em jejum, curva 
glicêmica e hemoglobina glicada. 
É importante fazer o Pré-Natal corretamente e procurar 
um médico caso estes exames apareçam alterados para 
uma melhor avaliação e para o tratamento.   

TRATAMENTO 

O tratamento deve ser feito com dieta e atividade física 
principalmente. Em alguns casos, é necessário entrar 
com medicamentos. Por isso, é fundamental fazer o 
diagnóstico o quanto antes para dimunuir os riscos para 
o bebê e para a mãe. 

BIBLOGRAFIA 

-Miranda, Alexandra, et al. "Diabetes gestacional: avaliação dos des-
fechos maternos, fetais e neonatais." (2017). 
-Maruichi, Marcelo Damaso, Gustavo Amadei, and Márcia Nogueira 
Castaldi Abel. "Diabetes mellitus gestacional/Gestational diabetes 
mellitus." Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo 57.3 (2018): 124-128. 
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ção de fatores de risco para diabetes mellitus." Revista Portuguesa de 
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-Protocolo Ministério da Saúde para tratamento do Diabetes Gestacio-
nal 
       IMAGENS por macrovector  pelo acesso ao site Freepik.com 
( Acesso em 19 de março 2020). 
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O diabetes insípido é uma doença relacionada com a defici-
ência no controle de líquidos do organismo, o que se mani-
festa principalmente por meio da liberação de urina em al-
tas quantidades e diluída.  
 
Isso pode resultar de um dos três distúrbios relacionados ao 
hormônio antidiurético (o ADH): deficiência na secreção 
desse hormônio, redução da sensibilidade dos receptores 
renais de ADH ou alterações na degradação dessa substân-
cia. O ADH é o responsável por conservar a água corporal, 
então, se houver problemas relacionados a ele, a perda de 
água aumenta na urina.  

Pacientes com essa doença costumam ingerir maior quanti-

dade de água porque o organismo ativa o centro da sede pa-

ra evitar uma desidratação grave. Não apresenta aumento de 

açúcar no sangue. 

Camila Chrystine Andrade Faciulli 

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

• Excesso de urina, que tende a ser pouco concentrada; 
• Sede excessiva.; 
• Necessidade de urinar e ingerir água durante a noite, 

então o paciente costuma acordar durante a madruga-
da.; 

• Se o paciente perder muita água pode desenvolver sin-
tomas neurológicos, como irritabilidade, confusão 
mental, dificuldade na coordenação dos movimento, 
aumento da temperatura corporal e coma.; 

• Crianças podem apresentar vômitos após a ingestão de 
leite, constipação intestinal, febre inexplicável e irre-
gular e incapacidade de ganhar peso. 

 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  

6.  

         DIABETES INSÍPIDO 
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A hidratação deve ser adequada, de preferência por via oral, mas, 
se necessário, pode fazer por via intravenosa, de forma a evitar a 
desidratação do paciente. Se houver algum distúrbio de íons no 
sangue, eles devem ser corrigidos.  

Pode haver a prescrição de medicamentos dependendo da causa 
da doença, mas, para isso, um especialista deve ser consultado. 

• Pode haver acúmulo de água nos rins e deficiência na função 
renal, se não tratado. 

• Pode haver edema cerebral se houver administração excessiva-
mente rápida de líquidos para corrigir o volume sanguíneo 

BIBLIOGRAFIA 

TRATAMENTO 

DIAGNÓSTICO 

O primeiro procedimento é confirmar se o paciente realmente apre-
senta excesso de urina. Para isso, o paciente deve urinar mais que 3 
litros por dia, se for adulto ou mais de 100 ml/kg por dia, se for cri-
ança.  
Se for confirmado o excesso de urina, o paciente é submetido ao 
teste de restrição hídrica, que deve ser feito em ambiente hospitalar. 
Esse teste pode diagnosticar o motivo da doença.  
Se a causa do diabetes insípido for relacionada a estruturas do siste-
ma nervoso central, o paciente pode ser encaminhado para realizar 
uma ressonância magnética.  
Outras opções de exames são o teste de infusão salina a 3% ou a ad-
ministração de ADH por via nasal em pacientes hospitalizados por 
2 a 3 dias.  

    GARDNER, David G.; SHOBACK, Dolores. Endocrinologia Básica e Clínica de 
Greenspan. 9 ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2013. 
    SALES, Patrícia; HALPERN, Alfredo; CERCATO, Cintia. O essencial em endo-
crinologia. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
     VILAR, Lucio. Endocrinologia Clínica. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan, 2016 . 
       IMAGENS por macrovector  pelo acesso ao site Freepik.com ( Acesso em 19 
de março 2020). 
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A dislipidemia é caracterizada pela presença de níveis 
elevados de lipídios (gorduras) no sangue. Colesterol 
(CT) triglicérides (TG) estão incluídos nessas gorduras. 
 

Emerson Silva Rabelo 

CAUSAS DA DISLIPIDEMIA 

• Diabetes; 
• Excesso de peso; 
• Hipotireoidismo; 
• Problemas biliares; 
• Insuficiência renal; 
• Medicamentosa*. 
 
* Em alguns casos, o uso prolongado de medicamentos, 
como o corticoide, pode provocar o surgimento de disli-
pidemia, devendo ser utilizados apenas sob orientação 
médica. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA DISLIPIDEMIA 

7.  
     DISLIPIDEMIA 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  
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- O padrão alimentar deve ser mudado por meio do incentivo à ali-
mentação saudável, juntamente da orientação sobre a seleção dos 
alimentos, o modo de preparo, a quantidade e as possíveis substi-
tuições alimentares, sempre em sintonia com a mudança do estilo 
de vida.  
 
- A substituição parcial de ácidos graxos saturados (gordura de ali-
mentos de origem animal) por mono e poli-insaturados (gordura de 
vegetais e peixes)  é necessário para diminuir o risco cardiovascu-
lar (infarto do miocárdio e Acidente vascular Cerebral). 
 
- Óleos vegetais, cereais, grãos e demais vegetais são fontes de fi-
tosteróis, seu consumo reduz a absorção de colesterol. 
 
- A ingestão recomendada mínima de fibras por dia é de 25 g, a fim 
de proteger contra Doença Cardiovasculares e câncer. 

Quando existe um excesso de colesterol e triglicérides na concen-
tração do sangue circulante (dislipidemia), várias complicações de 
longo prazo podem ocorrer, favorecer vários tipos de câncer e apa-
recimento da aterosclerose, que é uma doença caracterizada pelo 
acúmulo de placas de gordura (ateromas), a qual promove aumen-
to de chance de desenvolver doenças cardiovasculares, como in-
farto do miocárdio e acidente vascular cerebral. O mais importante 
é tomar atitudes preventivas, buscar e manter uma vida saudável. 

COMPLICAÇÕES DA DISLIPIDEMIA 

MEDIDAS PARA CONTROLE E PREVENÇÃO 

TRATAMENTO 

Como a dislipidemia é assintomática, ou seja, não apresenta sinto-

mas, é muito importante realizar consultas médicas, para medir as 

dosagens de colesterol e triglicérides periodicamente, se necessá-

rio realizar o tratamento medicamentoso quando houver necessida-
de sob supervisão médica. 
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- O exercício físico tem papel muito importante na prevenção e no 
tratamento de Doenças Cardiovasculares. O exercício físico au-
menta os níveis de HDL-c  e a redução dos níveis de TG e LDL-c 
no sangue.  
 
- A frequência dos exercícios físicos devem ser de três a cinco ses-
sões por semana. A sessão de exercício deve incluir aquecimento e 
alongamento (5 minutos), exercício aeróbio (30 a 40 minutos), 
exercício de resistência muscular localizada com intensidade me-
nor ou igual a 50% da força de contração voluntária máxima (15 a 
20 minutos) e exercícios de alongamento e relaxamento (5 minu-
tos). 
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Isabela Nicoletti Merotti e Raphael Romanelli Andrade 

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

Os sintomas da síndrome metabólica são consequência 
das doenças associadas, como: 
• Cansaço, dores articulares e síndrome da apneia obs-

trutiva do sono devido à obesidade; 

• Dores de cabeça e mal-estar em geral pela hiperten-
são; 

• Perda de peso, muita sede, aumento da urina e muita 
fome em consequência da diabetes; 

• Infarto do coração ou Acidente Vascular Cerebral em 
decorrência da dislipidemia. 

A Síndrome Metabólica está relacionada a uma mortali-
dade geral duas vezes maior que na população normal e 
mortalidade cardiovascular três vezes maior. 

 
A Síndrome Metabólica (ou “Síndrome X”) é um transtor-
no complexo representado por um conjunto de fatores de 
risco cardiovasculares usualmente relacionados à resistên-
cia a insulina (dificuldade desse hormônio em exercer suas 
ações). A Síndrome Metabólica é a porta de entrada para 
doenças endócrinas, como Diabetes Mellitus Tipo 2. 
Um estilo de vida não saudável, desregrado, sedentário e 
fatores genéticos aumentam o risco de desenvolver a sín-
drome metabólica. 

8.  
   SINDROME METABÓLICA 
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• Estilo de vida saudável; 
• Alimentação regrada com baixa quantidade de carboidratos e 

lipídeos;  
• Praticar exercícios físicos regularmente; 
• Evitar bebidas alcóolicas; 
• Não usar tabaco; 
• Uso de medicamentos prescritos pelo médico para tratamento 

da hipertensão, diabetes e obesidade. 

BIBLIOGRAFIA 

TRATAMENTO 

DIAGNÓSTICO 

A Síndrome Metabólica ocorre quando estão presentes três dos cin-
co critérios abaixo: 
• Obesidade: relação cintura-quadril (RCQ) > 0,9 em homens e > 

0,85 em mulheres e/ou IMC > 30 kg/m²; 
 
• Hipertensão Arterial - pressão arterial sistólica  ≥ 140 e/ou pres-

são arterial diastólica  ≥ 90 mmHg; 
 
• Aumento da glicemia: Diabetes, intolerância à glicose ou resis-

tência à insulina; 
 
• Triglicerídeos > 150 mg/dl ou tratamento de dislipidemia; 
 
• HDL colesterol < 35 mg/dl em homens e < 39 mg/dl em mulhe-

res ou tratamento de dislipidemia. 

DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2017-2018. São 
Paulo: Clannad, 2017. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/profissionais/
images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
I DIRETRIZ BRASILEIRA DE PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR. Rio de Ja-
neiro: Ampel Produções Editoriais, 2013. Disponível em: <http://
publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/Diretriz_Prevencao_Cardiovascular.pdf>. 
Acesso em: 07 nov. 2018. 
HALL, John E. Guyton & Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª. ed. Rio de Ja-
neiro: Elsevier, 2017. 1176 p. v. 1. 
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O hipertireoidismo é o aumento da produção e liberação de 
hormônios tireoidianos pela glândula tireoide.  
As principais causas hipertireoidismo são: doença de Gra-

ves, bócio uni ou multinodular tóxico, liberação excessiva 

de T3 e T4 (por destruição dos folículos) como nas tireoidi-

tes subagudas, ingestão excessiva de T3 ou T4 ou de iodo 

ou amiodarona.  

Isabela Nicoletti Merotti 

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

• Nervosismo  
• Taquicardia  
• Sudorese excessiva 
• Bócio 
• Intolerância ao calor  
• Tremor nas mãos  
• Palpitação  
• Pele quente e úmida  
• Fadiga  
• Perda de peso  
• Alterações oculares  
• Dispneia 
• Fraqueza  
• Diarreia 
• Distúrbios menstruais  

 

9.  
        HIPERTIREOIDISMO   
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Pode ser realizado de três formas:  
 
• Com o uso de drogas antitireoidianas (DAT) 
• Por meio de cirurgia  
• Uso de iodo radioativo  
 
Sendo que cabe ao medico decidir qual o melhor tipo de trata-

mento para cada caso. 

BIBLIOGRAFIA 

TRATAMENTO 

DIAGNÓSTICO 

Realizado pela dosagem laboratorial dos hormônios tireoidianos T3 
e T4 no sangue e dosagem do hormônio TSH. 
 
Nos casos de hipertireoidismo primário (mais comuns) encontramos 
TSH suprimido com T4 e T3 totais e livres aumentados. 

    ANDRADE, Vânia A.; GROSS, Jorge L.; MAIA, Ana Luiza. Tratamento do hi-
pertireoidismo da Doença de Graves. Arq Bras Endocrinol Metab,  São Paulo ,  v. 
45, n. 6, p. 609-618,  Dec.  2001 .   Available from <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
27302001000600014&lng=en&nrm=iso>. Access on  24  Mar.  2020.  https://
doi.org/10.1590/S0004-27302001000600014. 
ia  

AL, Scheffel RS, Meyer ELS, et al. Consenso brasileiro para o diagnóstico e trata-
mento do hipertireoidismo: recomendações do Departamento de Tireoide da Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Arq Bras Endocrinol Metab. 
2013; 57(3): 205-32. 
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O hipotireoidismo é uma disfunção na tireoide (glândula 
que regula importantes órgãos do organismo), que se carac-
teriza pela queda na produção dos hormônios T3 
(triiodotironina) e T4 (tiroxina). O hipotireoidismo causa 
um aumento de volume da tireóide. Na maioria das vezes, o 
hipotireoidismo é causado por uma inflamação denominada 
Tireoidite de Hashimoto, uma disfunção autoimune. 

Como outros males da tireoide, o hipotireoidismo é mais 
comum em mulheres, mas pode ocorrer em qualquer indiví-
duo independente de gênero ou idade, até mesmo recém-
nascido - o chamado hipotireoidismo congênito. Dessa for-
ma, endocrinologistas orientam mulheres, especialmente 
acima de 40 anos, a fazerem o auto-exame da tireoide regu-
larmente.  

     Ana Elisa Silveira Souza  

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

10. 
        HIPOTIREOIDISMO 

• Depressão 
• Desaceleração dos batimentos cardíacos 
• Constipação intestinal (intestino preso) 
• Menstruação irregular 
• Diminuição da memória 
• Cansaço excessivo 
• Dores musculares 
• Sonolência excessiva 
• Pele seca 
• Queda de cabelo 
• Ganho de peso 
• Aumento do colesterol no sangue 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  
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TRATAMENTO 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico é dividido em clínico e laboratorial. 
 

A- CLÍNICO: 
Praticamente todos os órgãos e sistemas podem ser compro-

metidos pela deficiência de hormônios tireoidianos, sendo as mani-
festações marcantes: depressão, fraqueza muscular, queda de cabe-
los, unhas fracas, infertilidade, entre outros.  

A presença de bócio (pequeno a moderado) sugere a presen-
ça de tireoidite de Hashimoto.  

 
B- LABORATORIAL / EXAMES COMPLEMENTARES: 
O diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo é feito através 

da dosagem sérica (no sangue) de TSH e T4 livre (T4L). No hipo-
tireoidismo primário (maioria dos casos) há inicialmente a eleva-
ção de TSH e, na evolução, redução dos níveis de T4 e, posterior-
mente, de T3. No hipotireoidismo central observa-se TSH baixo ou 
normal e T4L baixo. Outras possíveis alterações laboratoriais são 
anemia leve a moderada, aumento do colesterol total. 

A ultrassonografia de rotina da tireoide não é recomendada 
A investigação de hipotireoidismo deve ser realizada em pacientes 
com quadro clínico sugestivo de tal condição e em pacientes consi-
derados de risco para hipotireoidismo.  

Consiste na reposição de levotiroxina (LT4), que na grande maio-
ria dos casos precisa ser mantida indefinidamente (exceto nos ca-
sos de hipotireoidismo transitório que pode ocorrer nas tireoidites); 
devendo ser administrada em dose única diária pela manhã, 30 mi-
nutos à 1 h antes do desjejum. Permite-se também a administração 
noturna, desde que 2 a 3 ou mais horas após a última refeição. 
Além de mudanças nos hábitos de vida, como exercícios físicos e 
dietas, os quais auxiliam nos sinais e sintomas que o hipotireoidis-
mo acarreta. 
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A presença de bócio (pequeno a moderado) sugere a presença de 

tireoidite de Hashimoto. Nos casos de hipotireoidismo central, ec-

topias, hipoplasias e aplasias tireoidianas, não há bócio.  

O hipotireoidismo relacionado às tireoidites subagudas 

(granulomatosa, linfocítica e pós-parto) é, em geral, transitório. 
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 A Síndrome de Cushing (SC) é rara e é definida por um 
conjunto de sintomas causados pela exposição prolongada 
ao excesso de cortisol (um hormônio encontrado em certos 
medicamentos ou que pode ser produzido pelas glândulas 
adrenais ou suprarrenais, localizadas acima dos rins). 
A causa mais comum desse quadro consiste na administra-
ção de doses altas de corticoesteroides exógenos, na forma 
de medicamentos. Outras causas menos comuns se devem 
pela alta produção endógena de cortisol por tumores 
benignos ou malignos. 
Essa síndrome afeta mais adultos entre 20 e 50 anos e é 
mais prevalente no sexo feminino (70% dos casos). 

Larissa Pedriel Gradin e Lorrana Oliveira Carvalho 

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

11. 
SINDROME DE CUSHING 

• Os principais sinais e sintomas são:  

• Obesidade; 

• Face  de Lua Cheia ( rosto “inchado”); 

• Gibosidade cervical; 

• Hirsutismo ( crescimento excessivo de pelos); 

• Estrias rosadas; 

• Irregularidade menstrual; 

• Diminuição da libido ( desejo sexual); 

• Desordens emocionais ( depressão, ansiedade)  

• Fadiga e dores musculares; 

• Hipertensão; 

• Intolerância a glicose; 

• Osteoporose; 

• Hiperlipidemia ( “gordura no sangue”). 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  



 

 

As complicações mais comuns são: doença cardi-

ovascular (infarto ou acidente vascular cerebral), dia-

betes mellitus (secundária ao hipercortisolismo) e in-

fecções (devido ao sistema imunológico estar enfra-

quecido). 

O diagnóstico é feito através dos sinais e sintomas 
e através dos seguintes exames:  
 Nível de cortisol: é a quantidade que tem no sangue e 
nas secreções, como saliva e urina se estiver alta indica 
a presença de hipercortisolismo, característica principal 
da doença. 
Nível de ACTH: é quantidade que tem no sangue de ou-
tro hormônio, chamado de adrenocorticotrófico e que 
induz a produção do cortisol. Sua concentração indica a 
possível causa da síndrome.  
Depois é necessário encontrar a causa especifica da do-
ença que pode ser feito através de exames de imagem 
como Tomografia computadorizada ou Ressonância 
magnética. 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMENTO 

 O tratamento tem como objetivo normalizar a produção 

de cortisol de acordo com a causa do seu aumento. 

 Se for por uso de medicamentos, este deve ser suspenso 

após indicação médica. Se for por presença de tumor o 

mais indicado é a cirurgia para sua retirada.  

Na falha ou impossibilidade de ambos, outras opções de 

tratamento são: radioterapia e adrenelectomia bilateral 

(retirada das glândulas que produzem cortisol). 
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A insuficiência suprarrenal primária, também conhecida co-
mo doença de Addison, é consequência da destruição do 
córtex adrenal ou da falência metabólica na produção hor-
monal desta glândula –responsável pela síntese de corticos-
teroides e que fica nos rins, ou seja, é uma doença que atin-
ge os rins.  
Há algumas condições que favorecem o desenvolvimento 
da doença de Addison, tais como o uso de determinadas 
drogas como cetoconazol; tratamento contra a síndrome de 
Cushing, caracterizada pelo hipercortisolismo; anemia per-
niciosa; diabetes, vitiligo; dermatite herpetiforme; tireoidite 
crônica; doença de Graves; hipopituitarismo; disfunção tes-
ticular; hipoparatireoidismo; miastenia grave e algumas in-
fecções que podem originar lesões nas glândulas suprarre-
nais, como a tuberculose, HIV e infecções fúngicas hemor-
rágicas.  

Alissa Pupin Silvério 

SINAIS, SINTOMAS E COMPLICAÇÕES 

12. 
SINDROME DE ADDISON 

 Os principais sinais e sintomas são:  
• Pressão baixa 
• Tontura 
• Cansaço 
• Glicose baixa 
• Dor nas articulações e muscular 
• Pele mais bronzeada, exceto mãos e pés 
• Perda de peso 
• Náuseas e vômitos 
• Depressão, ansiedade e mudança de humor. 
Pode existir complicações devido à baixa dos hormônios 
produzidos pelos rins, como cortisol. Sua principal compli-
cação é a crise addisoniana que pode ser provocada por  
uma situação de stress, outra doença ou acidente.  

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  
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No entanto, a causa mais comum é a interrupção abrup-
ta do uso de corticosteroide exógeno. Os sintomas po-
dem incluir: coloração marrom na língua e dentes, dor 
súbita e penetrante nas pernas, nas costas ou  abdome, 
vômitos e diarreia severos, resultando em desidratação, 
pressão muito baixa, hipoglicemia e perda de memória. 
E todos esses sintomas podem levar a um quadro de co-
ma ou choque hipovolêmico, que leva a desmaios, pele 
fria e parada da respiração e do coração.  

O diagnóstico é feito através dos sinais e sintomas e 
através de dois exames:  

-Nível de cortisol: é a quantidade que tem no sangue e 
nas secreções, como saliva e urina, de um dos hor-
mônios produzido pelos rins. Sua concentração baixa 
< 5µg/dl, indica a doença. 

-Nível de ACTH: é quantidade que tem no sangue de 
outro hormônios produzido pelos rins, que é chama-
do de adrenocorticotrófico. Sua concentração alta 
>100pg/ml, confirma o diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMENTO 

O tratamento envolve a reposição de glicocorticoides 

como cortisol e, se necessário, de fluorohidrocortisona 

(0,05 a 0,15mg por dia) para reposição de aldosterona, 

além do tratamento da causa de base, que em alguns ca-

sos pode reverter a insuficiência adrenal.  
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A sua glândula pituitária ou hipófise é do tamanho de 
uma ervilha e está situada em uma cavidade óssea, logo 
atrás da ponte do nariz. Está preso à base do cérebro por um 
fino talo. É chamada de glândula ‘’mestra’’ pois controla 
várias outras glândulas hormonais em seu corpo, incluindo 
a tireóide e as supra-renais, os ovários e os testículos.  

Karen Ávila Souza 

13.  
TUMORES DE HIPÓFISE 

O QUE É A HIPÓFISE?  

TIPOS DE ADENOMAS 

O tumor de hipófise é chamado também de tumor hi-
pofisário, adenoma de hipófise ou adenoma de pituitária. 
Os tumores hipofisários são comuns e o reconhecimento de 
sua apresentação é fundamental, pois um resultado terapêu-
tico favorável depende da identificação precoce da lesão. 

Os adenomas são tumores benignos de glândulas no 
nosso corpo. Os tumores são um aumento anormal de teci-
do (conjunto de células) do nosso corpo que podem ser be-
nignos ou malignos. O termo benigno é usado pelos médi-
cos para descrever um ‘’crescimento’’ que não é canceríge-
no. 

Os prolactinomas respondem por 32% a 66% dos 
adenomas. Os tumores secretores de hormônio de cresci-
mento são responsáveis por 8% a 16% o tratamento inici-
al é cirúrgico[2]. 
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• Quando os pacientes apresentam prolactinomas: 
Nas mulheres: podem estar presentes parada da menstruação, per-
da de libido, secreção anormal de leite sem presença de gravidez 
e infertilidade. 
Nos homens: disfunção erétil e infertilidade. 
 

• Quando os pacientes apresentam tumores do hormônio de 
crescimento:  

Geralmente apresentam aumento dos lábios, língua, nariz, mãos e 

pés.  

Os tumores secretores de hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH) são responsáveis por 2% a 6% dos adenomas e estão as-
sociados à obesidade, hipertensão, diabetes e outras morbidades. O 
hipertireoidismo devido a tumores secretores de hormônio estimu-
lante da tireóide é responsável por 1% dos tumores 

Os adenomas clinicamente não funcionantes são responsá-
veis por 15% a 54% dos adenomas e apresentam efeitos de massa 
por aumentar de tamanho e comprimir estruturas importantes.  

PROBLEMAS ENDÓCRINOS[2,3]  

SINAIS E SINTOMAS GERAIS [2,3]  

Os tumores hipofisários estão relacionados com seu efeito de massa 
e pressão sobre as estruturas próximas. 50 a 60% por cento apresen-
tam sintomas visuais devido à compressão das estruturas do nervo 
óptico; 

Além dos sintomas visuais serão presentes também distúrbios 
endócrinos, mais especificados abaixo: 
• Enfraquecimento da musculatura que movimenta os olhos e por-

tanto dificultando sua movimentação, pode estar acompanhada 
também de visão dupla ou pálpebra ‘’caída’’; 

• O crescimento dos adenomas pode também se manifestar como 

uma dor de cabeça não específica; 



 

 

Quando os pacientes apresentam tumores de ACTH podem levar a 

um quadro conhecido como ‘’Doença de Cushing’’: Os achados 

são proeminentes e incluem obesidade, deposição de gordura na 

barriga, fácies da lua (forma arredondada do rosto), gibosidade no 

pescoço, pressão alta, catarata ou mesmo estrias de coloração arro-

xeada principalmente no abdômen. 

DIAGNÓSTICO 

FATORES DE RISCO 

Os tumores hipofisários têm muito poucos fatores de risco 

conhecidos e estão relacionados à genética. Não existem fatores de 

risco ambientais ou relacionados ao estilo de vida para tumores hi-

pofisários. Embora a ciência tenha sugerido que as pessoas com ex-

cesso de peso ou obesas podem estar em maior risco. 

Alguns tumores da hipófise são encontrados ao acaso por 
causa de exames médicos para outras condições, porém existem 
exames que podem fazer um rastreio mais precoce dessas condi-
ções, seu médico provavelmente poderá pedir: 

EXAMES DE SANGUE E URINA: Esses testes podem 
determinar se você tem uma superprodução ou deficiência de hor-
mônios. 

EXAMES DE IMAGEM: Uma tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética do cérebro pode ajudar seu médi-
co a julgar a localização e o tamanho de um tumor na hipó-
fise. 

TRATAMENTO 

O tratamento depende do tipo de tumor, seu tamanho e até que  
ponto ele cresceu em seu cérebro. Seu médico adotará a 
melhor intervenção a partir da sua apresentação clínica.  

Os médicos geralmente usam cirurgia, radioterapia e medica-
mentos, isoladamente ou em combinação, para tratar um 
tumor na hipófise e retornar a produção de hormônios aos 
níveis normais.  
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A osteoporose é uma doença que afina e enfraquece 
os ossos. Seus ossos se tornam frágeis e fraturam (quebram) 
facilmente, especialmente os ossos do quadril, coluna verte-
bral e punho. No Brasil, muitas pessoas já têm osteoporose 
ou estão em alto risco devido à baixa massa óssea, por ou-
tras deficiências ou doenças secundárias. Embora seja mais 
prevalente em mulheres pós menopausa, alguns homens 
também apresentam alto risco [1]. 

As fraturas de fêmur por exemplo possuem alto grau 

de morbidade e mortalidade pois envolvem sua necessidade 

de hospitalização, tratamento cirúrgico e cuidados intensos 

no pós-operatório. Implica despesas significativas para sis-

temas de saúde e também impacta diretamente na vida des-

sas pessoas afetadas[5]. 

Edison Carlos Ribeiro Queiroz Filho 

FATORES DE RISCO 

   Qualquer pessoa pode desenvolver osteoporose, porém é 
mais comum em mulheres pós menopausa.. Sendo um as-
sunto sério, é importante que homens e mulheres tenham 
conhecimento para evitarem futuras complicações [1]. 
“O que o homem brasileiro deve se preocupar para 
evitar o desenvolvimento de um quadro de osteoporo-
se?” 
Sedentarismo, tabagismo, baixa qualidade de vida e diabe-
te mellito.  
 “E as mulheres?”  
Fatores mais importantes: Idade avançada (população ido-
sa), menopausa precoce, sedentarismo, baixa qualidade de 
vida, maior consumo de fósforo, diabete mellitus, quedas 
e história familiar de fratura de fêmur após os 50 anos em 
parentes de primeiro grau. 

14. 
OSTEOPOROSE 

LIVRO DOENÇAS METABÓLICAS—LIEM UNIFENAS ALFENAS  
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Dentre outros fatores de risco incluem[2],[3],[4]: 
• Abuso do uso de álcool e/ou tabagismo; 
• Artrite reumatoide; 
• Baixa ingestão de cálcio; 
• Deficiência de vitamina D; 
• Envelhecimento; 
• Ser uma mulher branca ou asiática; 
• Ter baixa densidade óssea; 
• Ter histórico familiar de osteoporose; 
• Tomar alguns grupos de medicamentos. 

A osteoporose é uma doença silenciosa. Você pode 
não saber que tem até quebrar um osso. Um teste de 
densidade mineral óssea é a melhor maneira de verificar 
sua saúde óssea. 

 
“E como é realizado esse teste de densidade mine-

ral óssea?” 
 

Sua densidade óssea pode ser medida por uma 

máquina que utiliza baixos níveis de raios-X para deter-

minar a proporção de mineral em seus ossos, sendo um 

teste indolor. Na maioria das vezes, apenas alguns ossos 

são verificados (geralmente no quadril e na coluna).  

Se necessário, seu médico também pode solicitar 

exames complementares para investigação do seu qua-

dro, sendo importante o acompanhamento e estar sem-

pre assistido por um profissional[6]. 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMENTO 

Atualmente, os tratamentos para a osteoporose se con-

centram em diminuir a perda óssea e ajudar no fortaleci-

mento e fortificação dos ossos.  

 



 

 

.Como o tratamento para a osteoporose é contínuo e 
complexo, é melhor trabalhar em estreita colaboração 
com um especialista competente para que possa acom-
panhar de perto a progressão da doença e personalizar 
um plano de tratamento que funcione melhor para você 
e sua causa de osteoporose. Alguns tratamentos incluem
[7]: 

Medicamentos: Certos medicamentos ajudam a ini-
bir a quebra dos ossos ou retardar a perda óssea. 

Suplementação: A suplementação de cálcio e vitami-
na D 

Exercício: Os exercícios de sustentação de peso e 
fortalecimento muscular são altamente recomen-
dados para ajudar a manter a densidade óssea. 

DICAS IMPORTANTES 

 

 

Como o tratamento para a osteoporose é contínuo e 
complexo, é melhor trabalhar em estreita colaboração 
com um especialista competente para que possa acom-
panhar de perto a progressão da doença e personalizar 
um plano de tratamento que funcione melhor para você 
e sua causa de osteoporose. Alguns tratamentos incluem
[7]: 
• Medicamentos: Certos medicamentos ajudam a inbir 

a quebra dos ossos ou retardar a perda óssea. 
 
• Suplementação: A suplementação de cálcio e vitami-

na D; 
 
• Exercício: Os exercícios de sustentação de peso e 

fortalecimento muscular são altamente recomenda-
dos para ajudar a manter a densidade óssea. 

Para manter os ossos fortes, faça uma dieta rica 
em cálcio e vitamina D, faça exercícios e não fume. Se 
necessário, os medicamentos também podem lhe ajudar, 
consulte seu médico com regularidade. Sobretudo, tam-
bém é importante evitar quedas. Quedas são a causa nú-
mero um de fraturas em idosos e podem envolver alta 
morbidade e mortalidade.  
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