
 

 Mais comum em crianças e jovens; 

 O pâncreas não produz ou produz muito pouca insulina, insuficiente para 

exercer sua ação de fazer com que a glicose entre nas células; 

 Sintomas evidentes desde o início da doença: sede intensa, sensação de 

muito cansaço, vontade de urinar com muita frequência e visão turva; 

 As crianças e jovens apresentam perda de peso importante  pela deficiência 

e frequentemente são muito magros antes do início do tratamento; 

 O tratamento é feito com injeções diárias de insulina ou com o uso de uma 

bomba de insulina (dispositivo que fica junto ao corpo e injeta a 

insulina sob a pele de forma controlada); 

 Os portadores precisam planejar suas refeições e níveis de atividade física, e 

controlar a glicose no sangue para prevenir as complicações da doença. 

 Maior frequência após os 40 anos e em pessoas que apresentam 

excesso de peso; 

 O pâncreas produz a insulina, mas de forma defeituosa, não consegue 

exercer sua função adequadamente, a glicose se eleva no sangue e 

estimula a produção de mais insulina; 

 Os sintomas podem não existir no início e a doença pode persistir 

sem sintomas por longos períodos; 

 Muita fome, sede, vontade de urinar com frequência  e visão turva; 

 Forma mais frequente de diabetes, ocorrendo em cerca de 90% dos 

indivíduos  com a doença; 

 O número de portadores tem aumentado por conta da obesidade, pois o 

excesso de gordura corporal piora a ação da insulina; 

 Os níveis altos de glicose no sangue causam lesões nas grandes e 

pequenas artérias e são responsáveis por ataques cardíacos, derrames, 

doenças nos rins, alteração na visão, diminuição da sensibilidade e 

alterações nas artérias das pernas e pés;  

 É possível prevenir. O controle do peso é a 

ação mais importante. A prática de exercícios 

aeróbicos também pode ajudar na prevenção 

ou controlar o distúrbio; 

 Algumas pessoas usam medicamentos que 

ajudam a controlar o açúcar no sangue; 

pílulas que auxiliam o pâncreas a produzir 

mais insulina ou a fazer melhor o seu 

trabalho; e utilizam medicamentos para 

reduzir os problemas causados por outros 

distúrbios associados ao diabetes. 

Fonte: Maria Teresa Zanella, docente da Disciplina de Endocrinologia Clínica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) - Campus São Paulo. 

 


