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Justificativa 

 

Diabetes Mellitus (DIABETES) é uma das doenças mais comuns, acometendo cerca de 120 

milhões de pessoas em todo o mundo e 9 milhões só no Brasil.  

 

É caracterizada por anormalidades do metabolismo da glicose e por complicações tardias 

envolvendo os rins, olhos, nervos e os vasos sangüíneos. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico é confirmado quando a glicemia (taxa de glicose no sangue - valor normal 110 

mg/dl) de jejum estiver acima de 126 mg/dl ou quando em 2 ocasiões distintas a glicemia 

ultrapassar 200 mg/dl ou após teste de sobrecarga com glicose (glicemia de 2 Hs = 200 mg/dl). 

O diagnóstico torna-se fácil quando a pessoa apresentar os sintomas clássicos da elevação da 

glicose no sangue (hiperglicemia), como sede intensa, urina abundante (poliúria), perda de peso 

e embaçamento visual. 

 

TIPOS DE DIABETES 

 

Existem 2 tipos principais de Diabetes Mellitus: 

 

TIPO 1: 

Diabetes Mellitus Tipo 1 ou insulino-dependente (DMID) - responsável por 8 a 10% dos casos 

de Diabetes, geralmente inicia-se no período compreendido entre a infância até os 35 anos de 

idade. É causada pela redução acentuada ou ausência de produção de insulina (hormônio 

produzido pelo pâncreas, responsável pelo controle do metabolismo da glicose). Os pacientes 

com DMID necessitam de reposição da insulina através de injeções periódicas com objetivo de 

obter controle da glicemia. 

 

TIPO 2: 

Diabetes Mellitus Tipo 2 ou não insulino-dependente (DMNID) - responsável pela maioria dos 

casos de Diabetes (cerca de 90%), apresenta usualmente níveis normais ou elevados de insulina, 

sugerindo que o hormônio está sendo incorretamente utilizado pelo organismo, provavelmente 

por defeito nos receptores de insulina das células. DMNID geralmente é diagnosticado após os 

40 anos de idade em pessoas com obesidade e que tenham história de Diabetes na família 

(doença hereditária). O tratamento pode ser iniciado com medidas dietéticas (dieta pobre em 

calorias) e com a redução do peso em excesso. Alguns pacientes necessitam de medicamentos 

hipoglicemiantes orais que melhoram o metabolismo do açúcar e outros pacientes podem até 

requerer a utilização de insulina. 

 

Aproximadamente 3% dos diabéticos são de causas secundárias: doença pancreática 

(pancreatite), Diabetes induzida por medicamentos, Diabetes gestacional, etc. 

 

 

COMPLICAÇÕES DO DIABETES 

 

As artérias são as estruturas mais importantes do organismo lesadas nos Diabetes. Quando as 

grandes artérias estão envolvidas, denominamos de "macrovasculopatia" e quando as pequenas 

artérias são acometidas a doença é conhecida como "microvasculopatia".  
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Macrovasculopatia é responsável por doença da artéria coronária (que irriga o coração), 

acidente vascular cerebral ("derrame cerebral"), amputações das pernas e redução do fluxo de 

sangue para os rins.  

 

Microvasculopatia causa retinopatia (perda da visão) e NEFROPATIA DIABÉTICA que 

promove a perda de proteínas na urina e reduz progressivamente a habilidade dos rins na 

excreção de água, sal e produtos da degradação das proteínas.  

 

Estudos mostram que, a cada mil crianças, sete tornam-se diabéticas por ano. São 

principalmente, menores em idade escolar. O controle inadequado do diabetes representa 

ameaça ao longo da vida do paciente, pois favorece a precocidade e o risco de males que podem 

levar à amputação de membros inferiores e morte prematura, além de outras doenças 

associadas. 

 

A diabetes pode desenvolver complicações agudas e crônicas em pacientes sem tratamento, 

como hipoglicemia, insuficiência renal, cegueira, insuficiência vascular, amputações de 

membros inferiores, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. 

 

A assistência médica adequada e o controle metabólico rigoroso podem evitar problemas como 

estes (Fonte: Senado Federal) 

 

Sobre a diabetes, temos aprovadas no município: Lei Municipal Lei 7386 de 03 de setembro de 

2007, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa e Alimentação Diferenciada para 

Crianças Diabéticas na Rede Municipal de Ensino” (que ora se pretende aperfeiçoar);  Lei 9.236 

de 10 de dezembro de 2015, que “instituiu e incluiu no calendário oficial do município, a 

Semana de Estudos Sobre Diabetes e Doença Celíaca” e Lei 9.782 de 13 de julho de 2018, que 

“autoriza a presença de pessoa treinada para realizar o teste de glicemia capilar e administrar 

insulina nos estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental no Município de 

São José dos Campos” 

 

No âmbito Federal foi aprovada em Lei Federal de 13.985 de 30 de outubro de 2019, que 

“instituí a Política Nacional de Prevenção à Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa 

Diabética”. 

 

Portanto, demonstrada a importância do tema, conto com a sensibilidade e aprovação dos 

colegas. 


