Diabetes

O que é diabetes?
No Brasil, aproximadamente 7% da população tem diabetes1. O Diabetes é uma doença
crônica na qual os níveis de glicose (açúcar) no sangue aumentam, condição conhecida
como hiperglicemia. Ela ocorre devido à redução ou inatividade da insulina, hormônio
produzido pelo pâncreas que promove a captação celular de glicose, importante fonte de
energia que obtemos a partir da alimentação2.
O que causa a diabetes?
No diabetes tipo 1, as células produtoras de insulina do pâncreas são destruídas pelo sistema de
defesa do corpo. Dessa forma, a produção de insulina é muito pequena ou inexistente e a glicose não
é internalizada pelas células. Neste caso, a doença manifesta-se, principalmente, em crianças e
adultos jovens. Os sintomas são: sede excessiva (polidipsia) e boca seca, perda de peso repentina,
micção frequente (poliúria), fadiga, aumento do apetite e visão turva. O tratamento neste caso
consiste na aplicação diária de insulina3.
No diabetes tipo 2, a produção de insulina é insuficiente ou as células não respondem à insulina, o
que também impossibilita a internalização da glicose. Os sintomas são: sede excessiva e boca seca,
infecções fúngicas recorrentes, cansaço, visão turva e retardo de cicatrizações. Este tipo é a forma
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