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Aproximadamente	  79.000	  crianças	  são	  diagnos7cadas	  com	  
diabetes	  ao	  redor	  do	  mundo	  

a	  cada	  ano.	  

•  Mundo:	  440.000	  crianças	  com	  DM1	  

– Prevalência	  =	  0,2%	  

– 79.000	  casos	  novos	  /	  ano	  

–  Incremento	  anual	  de	  3%	  

– CDC	  sugere	  que	  criança	  de	  10	  anos	  com	  DM	  
desde	  2000	  vai	  viver	  50-‐55	  anos	  (-‐15/20	  anos)	  

Narayan,	  JAMA	  2003	  



Incidence Type 1 Diabetes 
per 100,000 per year Children <=14  

(As of 2000) 
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 T1D incidence is rising 3-5% per year 
 Due to environmental cause(s) 

Incidence /100,000/ yr   
in children aged 0-14 

REWERS Type 1 Diabetes: Cellular, Molecular & Clinical Immunology 
Edited by George S. Eisenbarth  Online Edition Version 3.0  



Como	  está	  o	  Controle	  no	  Mundo	  	  
	   	  	  

The	  Type	  1	  Exchange	  
26,293	  pacientes,	  67	  centros	  

T1D	  Exchange,	  use	  



Taxas	  de	  Hipoglicemia	  

Anne-‐Sophie	  Brazeau,	  Rémi	  Rabasa-‐Lhoret,	  Irene	  Strychar,	  Hortensia	  Mircescu.	  Barriers	  to	  
Physical	  Ac7vity	  Among	  Pa7ents	  With	  Type	  1	  Diabetes.	  Diabetes	  Care,	  November	  2008	  	  

2006 Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care 
29(Suppl 1):S16–S17 
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Como	  está	  o	  tratamento	  no	  Brasil	  ?	  

•  Estudo	  realizado	  pela	  SBD	  
•  N=	  1692	  
•  Idade	  media	  13	  anos	  (1-‐18)	  
•  A1c	  obje7vos	  a7ngidos	  em	  apenas	  23,2	  %	  dos	  
pacientes	  

Gomes	  M	  e	  t	  al	  Acta	  Diabetol,2012	  
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• Infiltrating CD4+, CD8+ T cells 
• Anti-T cell therapies are effective 
• Islet cell autoantibodies ≠ disease 
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Type 1 Diabetes: Cellular, Molecular & Clinical Immunology 
Edited by George S. Eisenbarth 
Online Edition Version 3.0  
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Critérios diagnósticos (ADA/NIH - 2004) 

■ Normal 
◆   GJ  < 100 mg/dL 
◆   GTToral  < 140 mg/dL em 2 hs 
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Critérios diagnósticos (ADA) 

■ Normal 
◆   GJ  < 100 mg/dL 
◆   GTToral  < 140 mg/dL em 2 hs 

■ Diabetes Mellitus 
◆   GJ  > 125 mg/dL 
◆   Glic > 200 ao acaso com sintomas 
◆   GTT oral  > 200 mg/dL em 2 hs 

■ Homeostase da glicose alterada / 
Intolerância à glicose 
◆   GJ > 100 e < 125 mg / dL 
◆   GTT oral > 140 e < 200 mg/dL em 2 hs 



Diabetes Mellitus  : Classificação  

● DM tipo 1  
■ Imunomediado (A) 
■ Idiopático (B) 

● DM tipo 2 
● Outros tipos 
● DM gestacional 

    (ADA/NIH1997) 



  Outros tipos de Diabetes 
 

✦ Defeitos genéticos da cél. B (MODY) 
✦ Doenças do pâncreas exócrino  
✦ Endocrinopatias (Cushing, Acromegalia) 
✦ Induzido por drogas (quimioterapia) 
✦ Infecções (rubéola cong.,CMV) 
✦ Formas incomuns imuno-mediadas (AARI) 
✦ Associado a síndromes genéticas (Down, 

Turner)  







Outros tipos de Diabetes..... 
     ... na infância e adolescência 

✦   DM tipo 2 
✦      MODY 
✦   Fibrose cística  
✦   Síndrome de Cushing 
✦   Secundário a quimioterapia 
✦   Mitocondriopatias 
✦   Associado a síndromes genéticas 

 (Down, Turner)  



CAD	  

•  15	  a	  70	  %	  dos	  casos	  de	  diabetes	  iniciam	  
com	  CAD	  

•  5%	  a	  10%	  dos	  casos	  de	  CAD	  vão	  a	  óbito.	  	  
•  CAD	  como	  primeira	  manifestação	  da	  
doença	  é	  mais	  comum	  em	  	  crianças	  <2	  
anos	  de	  idade	  



Definição	  

•  Hiperglicemia	  :	  >	  300	  mg/dl	  

•  Cetonemia	  :	  >	  3	  mMol/l	  ;	  ou	  cetonúria	  +	  

•  Acidose	  metabólica	  :	  pH	  <	  7,3	  ou	  BIC<15mEq/l	  



Fisiopatologia	  
Alteração	  
insulina	  

HORM	  C	  R	  

PROTEÓLISE	   GLICOGENÓLISE	   LIPÓLISE	  

HIPERGLICEMIA	   AG	  LIVRES	  GLICEROL	  

ACETIL	  CoA	  

CORPOS	  
CETÔNICOS	  

CETONEMIA	  

CETONÚRIA	  

ULTRAPASSA	  
LIMIAR	  RENAL	  

GLICOSÚRIA	  POLIÚRIA	  

DESIDRATAÇÃO	  

FUNÇÃO	  RENAL	  
ALTERADA	  

ACIDOSE	  
METABÓLICA	  



CONDUTA	  
	  

Local	  para	  tratamento	  
	  

UNIDADE	  DE	  TERAPIA	  INTENSIVA	  
RETAGUARDA	  DO	  PS	  	  



Sinais	  clínicos	  

•  Desidratação	  
•  Taquicardia	  
•  Taquipnéia	  
•  Hálito	  cetônico	  
•  Respiração	  acidó7ca	  (Kussmaul)	  
•  Náusea,	  vômito	  
•  Dor	  abdominal	  (atenção)	  
•  Confusão	  mental,	  redução	  progressiva	  do	  nível	  
de	  consciência	  



CAD	  –	  fatores	  de	  risco	  em	  casos	  novos	  

•  Idades	  mais	  jovens	  (<	  2	  anos)	  
•  Atraso	  no	  diagnós7co	  
•  Nível	  sócio-‐econômico	  baixo	  
•  Locais	  com	  baixa	  prevalência	  de	  DM1	  



CAD	  –	  fatores	  de	  risco	  em	  casos	  
conhecidos	  

•  Omissão	  de	  insulina	  
•  Mau	  controle	  metabólico	  
•  Desordens	  psicológicas	  ou	  psiquiátricas	  
•  Problemas	  sociais	  familiares	  
•  Adolescentes	  do	  sexo	  feminino	  
•  Acesso	  limitado	  a	  serviços	  médicos	  
(Problemas	  com	  a	  bomba	  de	  insulina)	  



Avaliação	  de	  emergência	  

•  Glicemia	  
•  Cetonúria	  
•  Eletrólitos	  
•  gasometria	  

•  Clinicamente:	  
•  Grau	  de	  desidratação	  	  
•  Nível	  de	  consciência	  



CAD	  –	  obje7vos	  do	  tratamento	  

•  Corrigir	  desidratação	  
•  Correção	  de	  acidose	  
•  Reversão	  da	  cetose	  
•  Retorno	  da	  glicemia	  a	  valores	  próximos	  do	  
normal	  

•  Monitorizar	  as	  complicações	  do	  tratamento	  



Tratamento	  

•  Hidratação	  

•  Insulinoterapia	  

•  Correção	  eletrolí7ca	  



CAD - bases do tratamento 
 

•  hidratação lenta 

•  insulinoterapia-doses baixas e contínuas 

•  reposição eletrolítica 

•  tratamento do fator desencadeante 

•  monitorização dos parâmetros 



Complicações	  do	  Tratamento	  

•  Hipoglicemia	  
•  Hipocalemia	  
•  Edema	  cerebral	  
•  Hipofosfatemia	  
•  Hiponatremia	  
•  hipocalcemia	  



Conduta	  CAD	  -‐	  Hidratação	  
Visa	  obter	  estabilidade	  hemodinâmica	  

•  	  SF0,9%	  	  
•  Iniciar	  com	  10-‐20	  ml/Kg	  em	  1	  hora	  (máx	  1000ml)	  
•  Es7mar	  perda	  hídrica	  
•  Repor	  perda	  em	  até	  48	  hs	  
•  Evitar	  administração	  de	  fluidos	  em	  velocidade	  maior	  que	  
1,5	  a	  2	  vezes	  o	  valor	  de	  manutenção	  basal	  

•  Introduzir	  glicose	  no	  soro	  quando	  glicemia	  se	  aproximar	  
de	  250	  mg/dL	  e	  a	  cetona	  ainda	  es7ver	  posi7va	  

Pediatric	  Diabetes	  2014:	  15	  (Suppl.	  20):	  154–179	  

	  
JAMA	  Pediatrics	  November	  2014	  Volume	  168,	  Number	  11	  	  



Conduta	  CAD	  -‐	  Insulinoterapia	  
Insulina	  Regular	  
	  
•  Iniciar	  com	  0,05-‐0,1	  U/	  kg/hora	  	  
•  1	  a	  2	  horas	  após	  início	  da	  reposição	  de	  fluidos	  

•  Reduzir	  quando	  glicemia	  chegar	  próximo	  a	  	  
250	  mg/dl	  



Conduta	  CAD	  -‐	  Potássio	  
Cloreto	  ou	  fosfato	  de	  K	  
	  
•  Durante	  o	  tratamento	  há	  manutenção	  da	  perda	  urinária	  
de	  K,	  além	  do	  retorno	  ao	  intra-‐celular	  com	  insulina	  e	  
correção	  de	  acidose	  

•  20	  a	  40	  mEq/L	  no	  soro	  de	  hidratação	  



Conduta	  CAD	  -‐	  Bicarbonato	  
	  

Não	  recomendado	  exceto	  se	  com	  acidose	  grave	  com	  
má	  perfusão	  que	  não	  responde	  à	  hidratação	  



CAD	  
	  

Maior	  causa	  de	  óbito	  em	  DM1	  na	  faixa	  etária	  
pediátrica	  

	  
Prevenção	  



Atendimento a pacientes com 
DM 

Objetivos 
•  Boa qualidade de vida 
•  Evitar hipoglicemias graves/ hiperglicemias 
•  Evitar complicações crônicas 
•  Controle (ISPAD consensus guidelines - 1997) 

•  HbA1c  
•  Mais baixa possível sem hipos (<7,5%) 

•  Glicemias    mg/dL 
•  Pré   90 - 145 
•  Pós   90 - 180 
•  Ao deitar  120 - 180 
•  Madrugada  80 - 162 



Tratamento do DM1 
•  Temos: 

– Conhecimento da fisiologia 
– Conhecimento das complicações 
–  Insulinas modernas 

•  Ação ultra-rápida, ação prolongada 
•  Canetas 
•  Agulhas finas e curtas 

– Bomba de infusão 
– Novos aparelhos de monitorização 

•  AMD, tempo real 

– Softwares de controle 



Insulina  

Tempo de ação: 

•  Ultra - rápida : Lis-Pro / Aspart/Glulisina 

•  Rápida : Regular 

•  Intermediária : NPH 

•  Prolongada: Glargina / Detemir/tresiba/

toujeo/peglada 



Aplicadores (canetas) 





Terapia de contagem de 
carboidrato 

Total de carboidratos consumido por 
refeição.  
A distribuição deverá obedecer às 
necessidades diárias 

Individualiza e flexibiliza para 
buscar o melhor controle da 
glicemia 



Tratamento do DM1 

•  Conseguimos: 
– Melhorar o controle metabólico 
– Reduzir complicações agudas e crônicas 

•  Ainda não conseguimos 
– Controle metabólico normal 
– Evitar complicações agudas e crônicas 
– Usar perfeitamente as novas tecnologias 



DM1 vs. problemas psicológicos 
•  Controle metabólico ruim associado 

–  A ansiedade e baixa auto-estima 
–  Problemas de comportamento 

•  Depressão é associada a: 
–  Controles elevados 
–  Maior número de hospitalizações 
–  Mais CAD 

•  Meninas tem > incidência de desordens alimentares (diabulimia) - 10% 
vs. 5% população normal 

•  Problemas psicológicos na adolescência aumentam o risco de mau 
controle na vida adulta jovem 

Delamater A, Pediatric Diabetes 2007 
www.ispad.org 



Com que freqüência você falta na escola 
por causa do diabetes?  
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Base: todos adultos jovens com diabetes matriculados no ensino secundário. 



Com que idade as crianças podem assumir 
responsabilidades?  

 
3-4 anos, pode ser ensinada a reconhecer os sinais de hipoglicemia e 
a pedir ajuda.  
 
Em idade escolar ajudar na monitorização da glicemia  
 
8 anos, fazer a injeção de insulina, com supervisão 
 
Ensino medio e adolescentes - adaptar as doses insulina de acordo 
com a glicemia, a atividade física e a alimentação. 

Diabetes Care. Jan 2011; 
34(Suppl 1): S70–S74.  



Como explicar os cuidados com o diabetes...? 

Meu filho ficou com diabetes tipo 1 E agora ? 

Ele deve contar para os amigos que tem 

diabetes? 



•  Autorização para portar os insumos 
•  Local para armazenamento 
•  Autorização para realizar os procedimentos 
•  Falta de pessoal para realização ou supervisão dos 

procedimentos 

Lange K,Pediatric Diabetes, 10,December 2009 ; 28–36 

Meu filho ficou com diabetes tipo 1 E agora ? 

Como manter ambiente seguro nas escolas? 



Diabetes e escola 

Na maioria dos países o suporte é dos pais ou dos 
pacientes 

Amillategui B, Diabet Med 2007: 24: 1073–1079. 



25 % dos jovens com diabetes faltam nas 
suas atividades na escola e 25% (40% 
entre as crianças pequenas) têm um 
impacto importante na performance 
educacional devido a sua condição  



Kit-escola 
 
 • Aparelho, lancetador e fitas para verificar a 
glicemia; 
 
 • Alimentos/ açúcar para a correção da 
hipoglicemia; 
 
 • Insulinas, seringas e/ou canetas 
acompanhados de agulhas 
 
 • Glucagon 
. 



•  Reconhecer precocemente o Diabetes 

•  Pensar em Diabetes quando a criança estiver pior do 
que o esperado pela doença de base 

•  Conhecimento da fisiopatologia  

•  Iniciar prontamente o atendimento 

•  Levar o paciente para local apropriado 

•  Atenção com as complicações do tratamento 

•  Seguir um protocolo (decisões individuais) 

•  Não ter pressa para hidratar 

Funções do pediatra 



Para o pediatra 
 
� Diabetes Mellitus é uma doença cada vez mais 

frequente em pediatria 
� Está aparecendo mais cedo 
� Sintomas e sinais dos pequenos são menos 

sugestivos 
� QC é mais grave 

� PENSAR EM DIABETES – DIAGNÓSTICO É 
SIMPLES -  FAZER GLICEMIA CAPILAR 



Para o especialista 
 
� Diabetes Mellitus é uma doença cada vez mais 

frequente em pediatria 
� Está aparecendo mais cedo 
� A etiologia está mudando 
� Pensar em outros tipos de DM quando houver algo de 

“diferente” 

� PENSAR EM NOVOS TIPOS DE DIABETES – 
DIAGNÓSTICO É COMPLEXO -  PODE MODIFICAR 
TRATAMENTO E PROGNÓSTICO 



•  Site IDF  
www.idf.org/education/kids 

•  Site ADJ www.adj.org.br 




