
E se a hiperglicemia derivar  
de alterações genéticas? 
Saiba como diferenciar o diabetes tipo Mody  
das formas clássicas da doença.

Uma das categorias de diabetes mellitus (DM) corresponde 
aos casos de origem monogênica, dos quais o subtipo 
mais prevalente é o Maturity-Onset Diabetes of the Young, 
ou Mody, na sigla em inglês. Herdada como padrão 
autossômico dominante, essa forma compromete a secreção 
de insulina com defeitos mínimos ou ausentes na ação 
desse hormônio. Aspectos comumente encontrados são 
histórico familial de DM, hiperglicemia com início na 
infância ou adolescência (antes dos 25 anos de idade), 
ausência de autoanticorpos contra ilhotas pancreáticas e 
presença de peptídeo C detectável após mais de três anos 
de hiperglicemia. 

Estima-se que o diabetes tipo Mody responda por 2% a 5% 
dos casos de DM2 e por 10% dos casos de DM1. Entre 
os mais de dez tipos de mutações já identificadas, a mais 
comum associa-se com mutações no cromossomo 12, no 
gene do fator hepatocítico nuclear 1 alfa (HNF-1-alfa, ou 
MODY 3), seguida da que está relacionada com mutações 
no gene da glicoquinase no cromossomo 7p (MODY 2). 
Juntos, os dois tipos representam cerca de 75% a 80% 
dos casos em várias populações estudadas, incluindo a 
brasileira. Entretanto, há um grupo denominado Mody X, 
presente em 20% a 30% das famílias com diagnóstico de 
diabetes monogênico, no qual não se encontram mutações 
em nenhum dos genes descritos até o momento.

As mutações Mody são de alta penetrância e causam forte 
impacto no fenótipo, visto que 95% dos portadores serão 
diabéticos ou terão seu metabolismo glicídico alterado 
antes dos 55 anos de idade. Ademais, filhos de portadores 
apresentam 50% de chance de herdar a mutação. Mas há 
diferenças clínicas entre os dois tipos. O tipo Mody 2  
cursa com quadros mais leves de hiperglicemia e diabetes 
mais estável, com baixa prevalência de complicações 
crônicas vasculares. Já os portadores do tipo Mody 3 
costumam ter hiperglicemia mais grave, piora progressiva 
da secreção de insulina e maior prevalência de 
microangiopatia diabética.
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Representação de um  
trombo na circulação.

Quando suspeitar de  
diabetes monogênico?

A hipótese deve ser levantada em crianças com 
algum desses achados:
•   Diagnóstico de diabetes nos primeiros seis  
meses de vida
•   Forte história familiar de diabetes, mas sem 
características típicas de DM2 (não obesos, grupo 
étnico de baixo risco)
•   Hiperglicemia de jejum leve (100-150 mg/dL), 
sobretudo em jovens e não obesos
•   Diabetes com autoanticorpos negativos e sem 
sinais de obesidade ou resistência à insulina

O diagnóstico do diabetes monogênico é confirmado pela 
análise genético-molecular, disponível no Weinmann. 
O teste emprega sequenciamento completo da região 
codificadora e das junções éxon-íntron do gene da 
glicoquinase e/ou sequenciamento completo da região 
codificadora, das junções éxon-íntron e da região 
promotora do gene HNF-1-alfa. Vale sublinhar que a 
análise genética tem relevância porque pode modificar o 
tratamento do paciente, predizer o curso clínico e ainda 
permitir um adequado aconselhamento genético.
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Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e da 
Federação Internacional de Diabetes, a prevalência dessa 
doença está crescendo em todo o mundo, sobretudo em 
países de baixa e média renda, sendo estimada em 9% em 
adultos de 18 anos de idade ou mais, com predileção pela 
faixa etária de 40 a 59 anos. Em números, isso representa 
hoje 387 milhões de casos mundialmente, com previsão de 
chegar a um total de 592 milhões, em 2035. O problema 
é que quase a metade deles, ou 179 milhões, sequer tem 
diagnóstico, o que favorece a progressão do quadro para 
complicações micro e macrovasculares (veja texto ao lado). 
Não é à toa que o diabetes causou 4,9 milhões de óbitos no 
ano passado – uma morte a cada sete segundos – e deverá 
ser a sétima causa de mortalidade em 2030.  

Diante desse cenário, e da característica de apresentar 
longo período assintomático, o DM2 deve ser rastreado e 
diagnosticado precocemente. Segundo a American Diabetes 
Association (ADA), é necessário proceder à pesquisa de 
hiperglicemia em todos os adultos assintomáticos a partir 
de 45 anos ou em qualquer idade quando apresentam 
sobrepeso ou obesidade (IMC igual ou superior a 25 kg/m²) 
ou um ou mais fatores de risco adicionais para diabetes. Se 
os exames forem normais, recomenda-se repetir a dosagem 
num intervalo de três anos. Além disso, o rastreamento do 
pré-diabetes deve também ser considerado em crianças e 

atualização

Um panorama sobre o diabetes  
no Brasil e no mundo 
Mesmo com todos os recursos diagnósticos, a doença 
ainda acomete um número expressivo de pessoas.

adolescentes com sobrepeso ou obesidade e com dois ou  
mais fatores de risco.

A investigação pode ser feita pela medida da glicemia de jejum, 
da hemoglobina glicada (HbA1c) e do teste de tolerância oral 
à glicose com 75 g. Na ausência de hiperglicemia inequívoca, 
resultados condizentes com o diagnóstico em qualquer um 
desses exames requerem confirmação por uma segunda 
dosagem. Da mesma forma, o achado de valores discordantes 
determina a repetição do teste alterado. Em pacientes com 
sintomas clássicos de diabetes, como poliúria, polidipsia e 
perda de peso inexplicada, valores de glicemia iguais ou 
superiores a 200 mg/dL configuram o diagnóstico da doença, 
razão pela qual não há necessidade de confirmação do 
resultado nessa situação.

Interpretação dos testes para 
rastreamento de DM2

Pré-diabetes

Glicemia de jejum HbA1c
Glicemia aos 120 
minutos após 75 g  

de glicose

Normal

Glicemia de jejum alterada

Tolerância diminuída à glicose

Diabete mellitus

<100 mg/dL

100-125 mg/dL
<100 mg/dL
>126 mg/dL

<140 mg/dL
<140 mg/dL

140-199 mg/dL
>200 mg/dL_ _

<5,7%

5,7 - 6,4%

>6,5%

Fatores de risco a considerar  
para o rastreamento
•  Sedentarismo
•  História de diabetes em parente de 1° grau
•  Grupos étnicos de maior risco (afro-americanos, 
latinos, índios, asiáticos e moradores das ilhas do 
Pacífico)
•  Hipertensão arterial sistêmica (≥140/90 mmHg ou 
uso de anti-hipertensivo)
•  Dislipidemia (HDL-colesterol <35 mg/dL e/ou 
triglicérides >250 mg/dL)
•  Antecedente de diabetes gestacional ou parto de 
bebê com peso >4 kg
•  Síndrome dos ovários policísticos
•  História de doença cardiovascular 
•  Presença de sinais de resistência à insulina 
(acantose nigricans)

O diabetes no Brasil

•   8,7% de prevalência 
•   11,6 milhões de casos entre 20 e 79 anos de idade
•   3,2 milhões de casos não diagnosticados na mesma 
faixa etária
•   116 mil óbitos relacionados com a doença

_
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O controle metabólico do diabético pode ser feito por 
diferentes marcadores. A dosagem de HbA1c reflete o 
comportamento da glicemia das últimas 12 semanas, 
estando indicada para controlar o diabetes em médio e 
longo prazos, uma vez que a taxa de formação da HbA1c 
é diretamente proporcional à concentração sérica de 
glicose e sua meia-vida mantém íntima relação com o 
tempo circulante das hemácias. Dessa forma, a Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade 
Brasileira de Diabetes sugerem a dosagem de HbA1c 
pelo menos duas vezes ao ano, para todos os diabéticos. 
Além disso, recomendam que os indivíduos cujo esquema 
terapêutico teve mudança ou que não estejam atingindo os 
objetivos recomendados repitam o teste a cada três meses.

Outro parâmetro usado nesse contexto é a medida da 
frutosamina, que dá uma ideia da média das glicemias nas 
últimas duas a três semanas. No entanto, esse marcador é 
pouco sensível para o diagnóstico de diabetes e integra os 
fenômenos de hiper ou hipoglicemia de período mais curto 
que a HbA1c.

Como alternativa a essas medidas, a dosagem de 
1,5-anidroglucitol (1,5-AG) mostra elevações transitórias 
da glicemia de poucos dias, permitindo controle glicêmico 

adolescentes com sobrepeso ou obesidade e com dois ou  
mais fatores de risco.

A investigação pode ser feita pela medida da glicemia de jejum, 
da hemoglobina glicada (HbA1c) e do teste de tolerância oral 
à glicose com 75 g. Na ausência de hiperglicemia inequívoca, 
resultados condizentes com o diagnóstico em qualquer um 
desses exames requerem confirmação por uma segunda 
dosagem. Da mesma forma, o achado de valores discordantes 
determina a repetição do teste alterado. Em pacientes com 
sintomas clássicos de diabetes, como poliúria, polidipsia e 
perda de peso inexplicada, valores de glicemia iguais ou 
superiores a 200 mg/dL configuram o diagnóstico da doença, 
razão pela qual não há necessidade de confirmação do 
resultado nessa situação.
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Conheça as peculiaridades dos testes para o 
controle glicêmico
Além da HbA1c e da frutosamina, hoje existe o 1,5-anidroglucitol,  
que mostra elevações transitórias da glicemia.

Complicações crônicas do diabetes

A falta de conscientização sobre o diabetes, combinada ao acesso insuficiente aos serviços de saúde e ao caráter insidioso 
do DM2, implica a investigação das complicações crônicas da doença, como neuropatia, retinopatia e nefropatia – que 
ocorre em 20% a 40% dos diabéticos –, já no momento de seu diagnóstico. O diabetes, afinal, é a principal causa de 

cegueira, amputação e insuficiência renal, além de aumentar o risco de 
doença cardiovascular e, consequentemente, de óbitos.

Para ajudar a detecção dessas condições, além da anamnese e do 
exame físico, exames complementares são úteis, a exemplo de 
avaliação com monofilamento de dez gramas, mapeamento da retina, 
angiofluoresceinografia, tomografia de coerência óptica, ultrassonografia 
ocular, estimativa da taxa de excreção glomerular e medida da excreção 
urinária de albumina.

A ADA recomenda otimizar o controle glicêmico e da pressão arterial 
para reduzir o risco ou retardar a progressão de tais complicações.  
A entidade destaca ainda que a estratégia de controlar rigorosamente a 
glicemia é a única estratégia que previne ou atrasa o desenvolvimento 
da neuropatia diabética periférica ou neuropatia autonômica 
cardiovascular em pacientes com DM1, além de retardar a progressão 
de neuropatia em alguns pacientes com DM2.

mais precoce – das últimas 24 a 72 horas – do que a 
frutosamina ou a HbA1c. À medida que ocorre aumento da 
glicemia plasmática e consequente elevação da reabsorção 
tubular de glicose, o 1,5-AG passa a ser menos reabsorvido, 
o que leva à redução da sua concentração no sangue. Logo, 
níveis séricos baixos de 1,5-AG estão associados a níveis 
elevados de glicemia. 

Apesar de haver variações no limiar de excreção renal da 
glicose, não se observa influência desse fato nas medidas 
de 1,5-AG. Da mesma maneira, as refeições ou a atividade 
física não afetam significativamente seus teores plasmáticos. 
Estudos demonstram que o teste apresenta boa correlação 
com a hiperglicemia pós-prandial, mesmo em indivíduos com 
HbA1c dentro do alvo (de 6% a 8%).
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Avaliação conforme os 
critérios diagnósticos 

para DMG
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Como e quando rastrear o diabetes gestacional
Recomendações variam quanto ao ponto de corte da glicemia de jejum, 
mas não quanto ao período de realizar a curva glicêmica.

Considerada uma das doenças mais comuns na gravidez, o 
diabetes mellitus gestacional (DMG) apresenta, conforme 
o critério diagnóstico usado, prevalência de 2,4% a 7,2% 
em gestantes brasileiras e associa-se com aumento da 
morbimortalidade obstétrica e perinatal, caracterizada pelo 
maior risco de complicações como rotura prematura de 
membranas, parto prematuro, feto macrossômico e pré- 
-eclâmpsia, além da maior chance de a mulher desenvolver 
DM2 no futuro e de a criança se tornar diabética e obesa na 
vida adulta. 

Na tentativa de minimizar esses resultados adversos, visto 
que o resultado perinatal está diretamente relacionado ao 
controle glicêmico materno, recomenda-se o rastreamento 
e o diagnóstico do DMG, bem como dos graus mais leves 
de intolerância à glicose. Contudo, pode haver algumas 
pequenas diferenças entre os critérios preconizados pelas 
principais sociedades médicas. 

A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) defende que o rastreamento se inicie pela 
glicemia de jejum (GJ) em todas as grávidas e considera 
o ponto de corte de 85 mg/dL, de acordo com pesquisas 
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nacionais. O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 
está indicado em gestantes com GJ ≥85 mg/dL e  
<126 mg/dL, associada ou não a fatores de risco (veja 
quadro abaixo), e naquelas com GJ <85 mg/dL, mas 
com fatores de risco, devendo ser realizado entre 24 e 
28 semanas gestacionais. Mulheres com GJ <85 mg/dL e 
sem fatores de risco no início do pré-natal não precisam 
prosseguir com a investigação, a menos que estes 
apareçam no decorrer da gravidez.

Já para a American Diabetes Association, o ponto de 
corte para a GJ é 92 mg/dL e a investigação na primeira 
consulta de pré-natal deve ser feita nas gestantes com 
fatores de risco de DM. Em caso de teste negativo, o 
próximo passo é realizar o TOTG no mesmo período 
preconizado pela Febrasgo.

Vale adicionar que, nas mulheres com rastreamento 
positivo na gestação, é aconselhável verificar a possível 
persistência da hiperglicemia entre a 6ª e a 12ª semana 
após o parto. Ademais, a história de DMG por si só traz a 
necessidade de reavaliação da paciente a cada três anos 
quanto à possível presença de diabetes.

Fatores de risco para DMG 
• História familiar de diabetes em parentes de 1° grau
• Idade superior a 25 anos 
• Antecedente de hipertensão arterial, obesidade, 
intolerância à glicose em gestação prévia, perdas 
gestacionais de repetição, DMG, polidrâmnio, macrossomia, 
óbito fetal ou neonatal sem causa determinada, malformação 
fetal, hipoglicemia neonatal, síndrome de desconforto 
respiratório
• Ganho de peso materno-fetal excessivo na gravidez atual
• Polidrâmnio na gravidez atual
• Uso de medicamentos hiperglicemiantes, entre eles 
corticoides e diuréticos tiazídicos
• Síndrome dos ovários policísticos

Algoritmo para rastreamento de DMG proposto  
em 2010 e adotado pela ADA em 2012

Glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal

≥92 mg/dL e 
<126 mg/dL

DMG

≥126 mg/dL

Dosagem em outra 
ocasião >126 mg/dL: 
DM prévio à gestação 

TTOG entre a  
24ª e a 28ª semana 

de gestação

<92 mg/dL

Critérios para o  
diagnóstico do DMG*

Glicose 
(mg/dL)

Glicemia de jejum ≥92

TTOG com 75 g e coleta após 1h ≥180

TTOG com 75 g e coleta após 2h ≥153
*Quando apenas um desses critérios estiver alterado, o 
diagnóstico de DMG pode ser feito.
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