
Diabetes Mellitus
LINHA DE CUIDADO

Rastreamento:

• Sem fatores de risco, ≥  45 anos (no mínimo a cada 3 anos, se exames 
normais).
• Adultos com sobrepeso/obesidade + um ou mais fatores de risco* (anual).
• Pré-diabéticos (anual).
• Diabetes Mellitus Gestacional (no mínimo a cada 3 anos, se exames normais).
• HIV.

* Fatores de risco:

• Parente de 1º grau com DM;
• Etnia de alto risco;
• Histórico de DCV;
• HAS;
• HDL < 35 ou trigl > 250;

• SOP;
• Sedentarismo;
• Sinais de resistência insulínica 
(acantose nigricans, obesidade 
severa, entre outros).

Pré-diabetes:

• Glicemia de jejum (GJ) entre 100 e 125 mg/dL.
• Glicemia entre 140 e 199 mg/dL duas horas após sobrecarga com 75 g de glicose durante o TOTG.
• HbA1c (hemoglobina glicada) entre 5,7 e 6,4%.

Diabetes Mellitus:

• Glicemia de jejum (GJ) ≥ 126 mg/dL.
• Glicemia ≥ 200 mg/dL duas horas após sobrecarga com 75 g de glicose durante o TOTG.
• HbA1c (hemoglobina glicada) ≥ 6,5%.
• Glicemia aleatória ≥ 200 mg/dL + sintomas clássicos de hiperglicemia**.

** Sinais de hiperglicemia:

• Sede excessiva;
• Boca seca;
• Perda de peso;
• Visão turva;

• Falta de energia;
• Cansaço extremo;
• Vontade de urinar frequente.

Alvos dos fatores de risco:

• HAS: PA < 140 x 90; tratamento deve incluir drogas que reduzem RCV (iECA/BRA/diuréticos tiazídicos/Bloqueadores dos canais de cálcio).
• Dislipidemia e tratamento com antiplaquetário: sempre para prevenção secundária. No caso de prevenção primária, avaliar o RCV (link para calculadora: 
http://reference.medscape.com/calculator/37/acc-aha-cv-risk-calculator-2013?src=ppc_google_rlsa-traf_mscp_ref_md-6mo_england-global-int&gclid=Cj0KCQiA1KiB
BhCcARIsAPWqoSpuS_KCxlnUyv9Vg_wAlhXYuGWS6rVFIZQ_K1DdnS-Im8eM_gFBF24aAix0EALw_wcB).
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Checklist Pré-diabético 

• Apresenta queimação ou formigamento em membros inferiores? Em qual local? Manhã ou tarde?
• Dor na perna ou no pé? Em atividade ou repouso? Escala de dor.
• Mudanças na cor da pele ou lesões na pele? Onde?
• Sentiu perda de sensibilidade na extremidade inferior?
• Já realizou cirurgia no MMII?
• Já teve ferida em MMII que precisou de mais de 3 semanas para ser curada?

Objetivo 

Subjetivo 

• Unhas: corte de unhas: reta ou inadequada?
• Onicomicose? Onde?
• Tinea Pedis? Onde?
• Maceração interdigital? Onde?
• Onicocriptose? Onde?
• Pé: plano, cavo ou artropatia de Charcot?
• Dedos: joanetes, martelo, garra ou sem alteração?
• Calos ou calosidades?
• Deformidades evidentes? Há quanto tempo?
• Fissuras ou feridas abertas? Onde? Tamanho: Exsudato?
• Tecido: granulação, epitelização ou necrose?
• Borda: íntegra, macerada, descolada, aderida, perfundida ou fibrótica?
• Pele ao redor: íntegra, descamativa, edema - (  +/4+), endurecimento, coloração alterada?
• Sinais de infecção?
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Seguimento/Rastreio de complicações

Periodicidade de exames e avaliações no acompanhamento de pessoas com diabetes

Avaliações e Exames

Glicemia de jejum

Hemoglobina glicada (HbA1c)

Colesterol total
Triglicerídeos
HDL colesterol
LDL colesterol* (fórmula)
Creatina e cálculo da TFG**
Albuminúria ou relação albumina: creatina (RAC) em 
amostra de urina***
EAS

ECG

Fundoscopia ou retinografia digital

Avaliação dos pés com monofilamento

Vitamina B12

No diagnóstico e a critério clínico

Se HbA1c no alvo, a cada 6 meses
Se fora do alvo, a cada 3 meses

No diagnóstico e anual ou a critério clínico

No diagnóstico e a critério clínico

Tipo 1 –  Anualmente após 5 anos de doença ou 
anualmente a partir do diagnóstico, se início após a 
puberdade

No diagnóstico e anual: se exame alterado, ver capítulo específico

Anual se em uso de metformina

Tipo 2 – anualmente a partir do 
diagnóstico

(*) LDL colesterol pode ser calculado pela seguinte fórmula, desde que os valores de triglicerídeos sejam < 400 mg/dl:
     LDL colesterol = colesterol total - HDL colesterol - (triglicérides/5).
(**) A taxa de filtração glomerular (TFG) deve, de preferência, ser estimada pela equação do CKD-Epi, que representa melhor todo o espectro da função renal 
(http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm). Na impossibilidade de acesso à calculadora, pode ser estimada pela fórmula TFG = [(140-idade (anos)) x peso (kg)/(72 x creatina) (x 0,85 se 
mulher).
(***) Valores normais: albuminúria em amostra isolada <17 mg/L, albuminúria em urina de 24 horas < 30 mg, relação albumina:creatina (RAC) < 30 mg/g. 

Periodicidade

Diabetes Mellitus
LINHA DE CUIDADO



Diabetes Mellitus
LINHA DE CUIDADO

Tratamento medicamentoso A

Diagnóstico de Diabetes Mellitus

Qual é o tipo de diabetes?
Tipo 1Tipo 2

Introduzir insulina NPH 
0,3 UI/kg/dia

Encaminhar ao 
Endocrinologista Fim

Qual é o resultado da 
Glicemia de jejum?

≥ 270 mg/dL e sintomas 
insultinopínicos

Insulinização plena + metformina

Sim

Introduzir metformina 
aumentando a dose até 
pelo menos 1700 mg/dia

O resultado do 
HbA1c é > 7%?

Não
Manter o tratamento

O resultado do 
HbA1c é > 7%?

Não

Repetir periodicamente 
o exame

Associar sulfoniluéia O resultado do 
HbA1c é > 7%?

Não

Aumentar a dose de sulfoniluréia
e metformina até atingir a dose

máxima tolerável
O resultado do 
HbA1c é > 7%?

Sim

Não
Manter o tratamento

Introduzir insulina NPH ao deitar 0,15 UI/kg/dia, 
aumentando a dose enquanto tolerável

O resultado do 
HbA1c é > 7%?

Sim

Insulinização plena

Não

O resultado do HbA1c é > 7% ou 
há hipoglicemias frequentes?

Encaminhar ao 
Endocrinologista

Sim

Não

Sim

Fim

A

< 270 mg/dL
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Protocolo de insulinização
Iniciar dose noturna de insulina NPH

(10 UI ou 0,2 UI/kg)

Monitorar glicemia capilar matinal. 
Aumentar 2-4 UI a cada 3 dias se 

valores > 130 mg/dL*. Em caso de
hipoglicemia < 70 mg/dL, reduzir 4 UI

e reavaliar tratamento

Após atingir alvo de glicemia capilar, 
dosar nova HbA1c em 3 meses

HbA1c fora do alvo

Se glicemia de jejum não controlada, 
seguir passos anteriores novamente.

Se estiver controlada, monitorizar 
glicemia pré-prandial no almoço e no 

jantar (além do café da manhã)

HbA1c no alvo

Novo controle 
em 3-6 meses

Hiperglicemia antes do jantar: 
considerar início de insulina regular 

antes do almoço ou NPH antes do café 
da manhã, 4 UI e ajustes subsequentes 

conforme necessidade

Hiperglicemia antes do almoço: 
considerar início de insulina regular 

antes do café da manhã, 4 UI e ajustes 
subsequentes conforme necessidade

Após atingir alvo de glicemia capilar, 
dosar nova HbA1c em 3 meses

HbA1c fora do alvo

Verificar glicemias pré e pós-prandais. 
Ajustes conforme necessidade. Vide texto

HbA1c no alvo

Novo controle 
em 3-6 meses

Sinais de hipoglicemia:

• Fome excessiva; 
• Sudorese excessiva; 
• Desmaio; 
• Tontura; 
• Tremores; 
• Palpitações; 
• Ansiedade.

Quando encaminhar

Paciente com diagnóstico: 
• DM Tipo 1;
• DM Tipo 2 de difícil controle: controle 
metabólico e pressórico inadequados;
• Controle metabólico e pressórico
adequados + internações por
complicações agudas nos últimos 12
meses e/ou complicações crônicas.


