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Introdução
A classiﬁcação do diabetes mellitus (DM) permite o tratamento adequado e a deﬁnição de
estratégias de rastreamento de comorbidades e complicações crônicas.1–2 A Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda a classiﬁcação baseada na etiopatogenia do
diabetes, que compreende o diabetes tipo 1 (DM1), o diabetes tipo 2 (DM2), o diabetes
gestacional (DMG) e os outros tipos de diabetes (Quadro 1)2. Outras classiﬁcações têm sido
propostas, incluindo classiﬁcação em subtipos de DM levando em conta características
clínicas como o momento do início do diabetes, a história familiar, a função residual das
células beta, os índices de resistência à insulina, o risco de complicações crônicas, o grau de
obesidade, a presença de autoanticorpos e eventuais características sindrômicas.3,4
O DM2 é o tipo mais comum. Está frequentemente associado à obesidade e ao
envelhecimento. Tem início insidioso e é caracterizado por resistência à insulina e deﬁciência
parcial de secreção de insulina pelas células ß,pancreáticas, além de alterações na secreção
de incretinas. Apresenta frequentemente características clínicas associadas à resistência à
insulina, como acantose nigricans e hipertrigliceridemia.
O DM1 é mais comum em crianças e adolescentes. Apresenta deﬁciência grave de insulina
devido a destruição das células ß, associada à autoimunidade. A apresentação clínica é
abrupta, com propensão à cetose e cetoacidose, com necessidade de insulinoterapia plena
desde o diagnóstico ou após curto período.
Quadro 1. Classiﬁcação do diabetes
Características / Complicações
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Diabetes tipo 1
Imunomediado
Idiopático
Diabetes tipo 2
Diabetes gestacional
Outros tipos de Diabetes
Defeitos monogênicos na função das células ß pancreáticas
• MODY (Mature Onset Diabetes of the Young)
• Diabetes neonatal transitório ou permanente
• Diabetes mitocondrial
Defeitos genéticos na ação da insulina
• Síndrome de resistência à insulina tipo A
• Leprechaunismo
• Síndrome de Rabson-Mendenhall
• Diabetes lipoatróﬁco
Doenças do pâncreas exócrino
• Pancreatite
• Trauma ou pancreatectomia
• Neoplasia pancreática
• Fibrose cística
• Hemocromatose
• Pancreatopatia ﬁbrocalculosa
Associado a endocrinopatias
• Acromegalia
• Síndrome de Cushing
• Glucagonoma
• Feocromocitoma
• Hipertireoidismo
• Somatostatinoma
• Aldosteronoma
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Secundário a drogas (quimicamente induzido):
• Vacor (Piriminil - raticida com potencial para destruir célula Beta)
• Pentamidina
• Ácido nicotínico
• Glicocorticoides
• Hormônio de tireóide
• Diazóxido
• Agonista ß adrenérgico
• Tiazídicos
• Difenilhidantoina
• Interferon Y
Secundário a infecções
• Rubéola congênita
• Citomegalovírus
Formas incomuns de DM imunomediado
• Síndrome da pessoa rígida
• Síndrome de resistência à insulina tipo B (por anticorpos antirreceptor de insulina)
Outras síndromes genéticas associadas ao DM
• Síndrome de Down
• Síndrome de Klinefelter
• Síndrome de Turner
• Síndrome de Wolfram
• Síndrome de Prader Willi
• Ataxia de Friedreich
• Coreia de Huntington
• Síndrome de Laurence-Moon-Biedl
• Distroﬁa miotônica
• Porﬁria

Recomendações
R1 – O diagnóstico diferencial entre DM1 e DM2 DEVE SER CONSIDERADO apenas
em bases clínicas. Exames complementares especíﬁcos só devem ser solicitados
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em casos de apresentações atípicas (ver quadro 2).

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:
Na maioria das vezes, as características clínicas são suﬁcientes para diferenciação entre
os principais tipos de DM. Shields et al.5 realizaram uma metanálise para avaliar a acurácia
diagnóstica de preditores clínicos para diferenciação de DM1 e DM2. Embora composta por
apenas 11 estudos e com considerável heterogeneidade, demonstrou-se que a idade no
diagnóstico, o uso de insulina, o tempo para início de insulinoterapia e o índice de massa
corporal foram preditores independentes e bons para diferenciação entre os dois tipos
principais de diabetes, em especial a combinação de idade ao diagnóstico e tempo para
início de insulina.
O Royal College of General Practitioners National Health Service Diabetes (RCGO/NHS)
sugere que pacientes com idade menor do que 35 anos e tempo de insulina menor do que
6 meses sejam classiﬁcados como DM1. As exceções são o DM2 propenso à cetose em
crianças e adolescentes e o diabetes monogênico.6
Em adultos jovens, a apresentação clínica nem sempre é suﬁciente para classiﬁcação do
DM, pois pode haver sobreposição signiﬁcativa das características clínicas de DM1 e DM2
nesta faixa etária.7
Ke et al.8 demonstraram em uma população predominantemente de DM2 em Hong Kong
(n = 15.300), que a classiﬁcação baseada apenas na apresentação clínica teve boa
performance em pacientes diagnosticados com menos de 20 anos, mas teve menor
sensibilidade e menor valor preditivo positivo nos pacientes mais velhos. Dessa forma, a
investigação complementar para classiﬁcação adequada pode ser necessária com mais
frequência nesta faixa etária.
Quadro 2: Apresentações atípicas do DM:
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APRESENTAÇÕES ATÍPICAS DO DM:
• Apresentação clínica insidiosa em crianças e adolescentes, especialmente com acantose
nigricans, obesidade e disglicemia leve.
• Apresentação abrupta em adultos, especialmente sem hiperglicemia prévia recente, sem
fator desencadeante para hiperglicemia (como medicamentos hiperglicemiantes ou
infecções), sem obesidade e/ou com história de autoimunidade pessoal ou familiar.
• Necessidade de início de insulinoterapia nos primeiros anos após o diagnóstico em
adultos para controle glicêmico adequado.
• Cetoacidose diabética ao diagnóstico em adultos, evoluindo subsequentemente com
baixas doses de insulina, especialmente em associação com obesidade.

R2 – Em casos de suspeita de DM1 com apresentação clínica atípica, é
RECOMENDADO a solicitação de autoanticorpos. O resultado positivo conﬁrma o
diagnóstico de DM1.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:
A diferenciação fenotípica entre DM1 e DM2 pode ser desaﬁadora em alguns casos, tanto
em adultos como em crianças.9
Carr et al.10 demonstraram um modelo clínico combinando idade no diagnóstico, IMC e
análise de autoanticorpos o qual apresentou boa capacidade de detecção de DM1 na
maioria dos casos, com base em estudos histopatológicos. Além disso, demonstrou que a
dosagem de peptídeo C foi capaz de identiﬁcar e auxiliar a classiﬁcação correta dos casos
em que houve discrepância entre o diagnóstico clínico e histopatológico. Sendo assim, a
dosagem de autoanticorpos e do peptídeo C são úteis na investigação complementar de
casos de DM em que haja dúvidas quanto à classiﬁcação.10
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Lynam et al.11 demonstraram que, embora a idade no diagnóstico e o IMC sejam bons
preditores e independentes para a diferenciação de DM1 e DM2, há vantagens na adição
de biomarcadores na classiﬁcação do DM. Em uma coorte com 1.352 pacientes, modelos
sucessivos adicionando anti-GAD, anti IA-2 e testes genéticos para determinação do
escore para risco genético de DM1 demonstraram que a adição de cada um desses itens
resultou em melhorias signiﬁcativas na discriminação entre DM1 e DM2. Dessa forma, os
biomarcadores podem ser considerados para melhorar a precisão da classiﬁcação do DM.
Como a dosagem de anticorpos é mais disponível para uso clínico, ao contrário dos testes
genéticos, é razoável indicar inicialmente a dosagem de autoanticorpos nos casos em
dúvida diagnóstica.11
Além do anti-GAD e do anti-IA2, também são úteis o anti-ZnT8 e o anti-insulina, embora os
anticorpos anti-insulina sejam pouco frequentes em adultos.12–13

Nota importante 1: Autoanticorpos
Logo após o início da insulinoterapia (5 a 7 dias), a maior parte dos pacientes
desenvolvem anticorpos contra a insulina exógena, podendo haver interferência
no teste do anticorpo anti-insulina, o que limita o uso para a classiﬁcação do
DM.13

R3 – Em caso de dúvida diagnóstica quanto à classiﬁcação do DM com
autoanticorpos negativos, é RECOMENDADA, quando disponível, a dosagem de
peptídeo C randômico. Se o peptídeo C randômico estiver < 0,6 ng/ml, no paciente
com cinco anos ou mais de duração do DM, a classiﬁcação deverá ser DM tipo 1B.
Caso o peptídeo C esteja > 0,6 ng/ml, DM2 ou diabetes monogênico devem ser
considerados.

Classe I

Nível C
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Sumário de evidências:
A avaliação da função secretória das células ß pancreáticas com a dosagem de peptídeo C
pode auxiliar na classiﬁcação correta do DM, pois geralmente pacientes com DM1
apresentam perda da capacidade de secreção de insulina, e pacientes com DM2 e
diabetes monogênico apresentam maior capacidade secretória. Entretanto, isso nem
sempre é verdadeiro e precisa ser levado em consideração na interpretação dos testes.
Pacientes com DM1 de curta duração (< 5 anos de doença) podem apresentar função
residual signiﬁcativa das células ß pancreáticas.Já pacientes com DM2 de longa duração
podem apresentar comprometimento signiﬁcativo da secreção de insulina, pela própria
história natural da doença.14
Jones et al.15 sugeriram a utilização do ponto de corte de 0,6 ng/ml ou 0,2 nmol/l para
dosagem de Peptídeo C randômico para diferenciação entre DM1 com deﬁciência absoluta
de secreção de insulina e DM2 ou DM monogênico.
Isto foi corroborado por Carr et al.10 em estudo caso-controle clínico comparando a
classiﬁcação do DM com PC e com avaliação pancreática por histopatologia.
Fotopoulou et al.16 avaliaram o Peptídeo C randômico de 859 pacientes com diagnóstico
clínico de DM1 entre 10 anos e 76 anos de idade e duração do DM maior do que 3 anos.
Foi demonstrado que a dosagem de Peptideo C randômico foi menor do que 0,6 ng/ml ou
200 pmol/l em 86,8% dos pacientes com diagnóstico clínico de DM1. Entre os demais
pacientes, uma parcela apresentava autoanticorpos que permitiram manter o diagnóstico
inicial. Entretanto, em 6,8% do total de casos, houve reclassiﬁcação do tipo de DM para
DM 2 ou DM monogênico.

Nota importante 2: Início da Insulinoterapia
Na suspeita de DM1 o tratamento com insulina deve ser iniciado
imediatamente, independentemente da conﬁrmação laboratorial do diagnóstico.
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Nota importante 3: Peptídeo C
A dosagem do peptídeo C deve ser efetuada com o diabetes razoavelmente
controlado, na ausência de hipoglicemias ou glicemias acima de 200 mg/dL.
Deve ser realizada, de preferência, fora do jejum, em qualquer horário do dia. A
dosagem sob estímulo com refeição mista, embora seja mais trabalhosa e cara,
é o teste preferencial para pesquisa clínica.17 O cálculo da conversão de
unidades de dosagem do Peptideo C de ng/ml para pmol/L pode ser feita no
site: C-Peptide conversion to pmol/L, nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%,
ng/L, µg/L. Online converter from conventional units to SI units | UNITSLAB.COM.

Nota importante 4: DM2 em adolescentes
O diagnóstico de DM2 em crianças deve ser suspeitado em adolescentes com
obesidade e afrodescendentes, com história familiar positiva para DM2, que
apresentam hiperglicemia e/ou glicosúria em exame de rotina.18 A cetoacidose
ao diagnóstico também pode estar presente em pacientes com DM2. Nestes
casos, o diagnóstico diferencial com DM 1 será realizado pela história clínica,
observação da evolução da doença e pela determinação de autoanticorpos.19
Em jovens com DM 2, os anticorpos não estão presentes e os níveis de peptídeo
C são normais ou elevados.19

Figura 1. Fluxograma decisório para diagnóstico diferencial de diversos tipos de diabetes, em
caso de dúvida diagnóstica.
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Diabetes LADA:

R4 – É RECOMENDADO que pessoas adultas com diabetes e anticorpos positivos,
as quais não necessitam de insulina por pelo menos seis meses após o
diagnóstico, sejam classiﬁcadas como tendo diabetes autoimune latente do adulto
(Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA).

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:
Um número signiﬁcativo de pacientes com DM diagnosticado na vida adulta (até 12% dos
casos) apresenta diabetes autoimune lentamente progressivo, o que é conhecido como
LADA.20
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que o LADA seja uma forma híbrida de DM,
com características de DM1 e DM2 sobrepostas. Este quadro geralmente é observado em
adultos, mas raramente, crianças e adolescentes podem apresentar evolução similar.4
Os critérios mais aceitos para diagnóstico de LADA são: 1) Idade de diagnóstico > 30 anos;
2) anticorpos positivos; 3) ausência de necessidade de insulina por pelo menos 6 meses
após o diagnóstico..20,21 Por outro lado, apesar do critério de idade ao diagnóstico > 30
anos ser sugerido por alguns autores, diabetes autoimune lentamente progressivo
também tem sido observado em adultos mais jovens e, mais raramente, em crianças e
adolescentes.22 O anticorpo mais usado para o diagnóstico é o anti-GAD, pois é o mais
frequente em adultos.
O diagnóstico de LADA deve ser considerado em pacientes jovens com diagnóstico de DM
sem necessidade inicial de insulina, especialmente com IMC dentro da normalidade. Sia et
al.23 identiﬁcaram o IMC < 23 kg/m2 como o fator clínico preditivo mais importante para
diferenciação de DM tipo 2 e DM auto imune em adultos (> 20 anos) com DM recémdiagnosticado, seguido de idade ao diagnóstico < 30 anos, triglicerídeos séricos < 98
mg/dl, HDL > 46 mg/dl, e HbA1c > 8,6%.
Fourlanos et al.24 sugerem cinco critérios para suspeitar de LADA: idade ao diagnóstico <
50 anos; 2) sintomas agudos; 3) IMC < 25 kg/m2; 4) história pessoal de autoimunidade; e
5) história familiar de autoimunidade. Quando dois desses critérios estão presentes, há
sensibilidade de 90% e especiﬁcidade de 71% para identiﬁcação de LADA com dosagem
de autoanticorpos.24
Diabetes Monogênico (MODY):

R5 – É RECOMENDADO suspeitar de diabetes monogênico em pacientes com
hiperglicemia de início antes dos 25 anos de idade, com diabetes surgindo na
família antes dos 25 anos em duas ou três gerações. Os autoanticorpos devem ser
negativos e o peptídeo C > 0,6 ng/mL, após 5 anos do diagnóstico de DM.
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Classe I

Nível B

Sumário de evidências:
A forma monogênica mais comum de DM é o diabetes tipo MODY (Maturity Onset Diabetes
of the Young), autossômico dominante. Esta forma de DM é causada por defeitos em
genes que direta ou indiretamente participam da secreção de insulina. As suas principais
características são hiperglicemia de início precoce (< 25 anos), história familiar de DM
antes de 25 anos em 2 a 3 gerações, autoanticorpos negativos e peptídeo C detectável
(>0,6 ng/ml) após cinco anos do diagnóstico de DM (25,26).
Testes genéticos são úteis para classiﬁcação adequada de DM nesses casos, já que a
identiﬁcação de diabetes monogênico pode resultar em mudanças no tratamento
proposto. Stankute et al.27 realizaram testes genéticos para pesquisa de diabetes
monogênico em crianças e jovens com DM e anticorpos negativos. Nos pacientes em que
DM monogênico foi identiﬁcado, foi possível a mudança prospectiva de tratamento em
mais de 50% dos casos.
Shields e colaboradores28 desenvolveram um modelo de predição de probabilidade de
MODY (MODY Probability Calculator) utilizando uma combinação de dados clínicolaboratoriais de pacientes com diagnóstico de DM antes dos 30 anos de idade. O ponto de
corte observado de probabilidade discriminatória (DM1 vs. DM2 vs. MODY) com
sensibilidade ≥ 80% e especiﬁcidade ≥ 90% foi 50%. Esse modelo de predição,
entretanto, foi validado apenas em indivíduos caucasianos de origem europeia.28 Em 2019,
dois estudos preliminares29–30 , utilizando essa ferramenta na população brasileira,
sugeriram que pontos de cortes iguais ou superiores a 60% seriam mais adequados para
indicar o teste genético no Brasil. Mais estudos são necessários para determinar o ponto
de corte ideal em não caucasianos.

Nota importante 5: Calculadora de probabilidade MODY
A calculadora para risco de probabilidade de MODY pode ser usada para
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avaliação de risco. Sugere-se que pacientes com valor preditivo positivo > 60%
sejam submetidos a testes genéticos. A calculadora está disponível no site
abaixo e em plataformas mobile iOS e Android como o aplicativo Diabetes
Diagnostics.
https://www.diabetesgenes.org/exeter-diabetes-app/ModyCalculator

Nota importante 6: Pesquisa de MODY
A pesquisa de mutações para pacientes com suspeita de MODY deve ser feita
por via de painel de genes. Os tipos mais comuns de MODY são MODY-GCK,
MODY-HNF1A e MODY-HNF4A e MODY-HNF1B. O MODY-GCK é caracterizado por
hiperglicemia leve em jejum, assintomática e não progressiva, geralmente sem
evolução para complicações micro e macrovasculares. Nos casos de MODYHNF1A e HNF4A, geralmente há boa resposta a sulfonilureias por vários anos.
Pacientes com MODY-HNF1B apresentam malformações urogenitais e em cerca
de 50% dos casos pode não haver história familiar.

Nota importante 7: MODY-GCK
Como muitos pacientes com mutações de GCK não têm história familiar de DM
conhecida, uma vez que a hiperglicemia leve pode não ser detectada,
recomendamos rastreamento em pessoas com fenótipo característico, mesmo
na ausência de história familiar. Além disso, 7,3% dos casos de MODY podem
ser mutações de novo.31. Como pacientes com mutações MODY-GCK apresentam
fenótipo bem característico, na suspeita destes casos, a avaliação genética
deve ser mais especíﬁca, sem o painel completo, incluindo apenas pesquisa de
mutação do gene GCK por método de Sanger.

Quadro 3: Características dos diferentes tipos de MODY
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TIPO DE
MODY

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:

MODY-GCK

Mais comum. Hiperglicemia de jejum leve, desde o nascimento, assintomática,
não progressiva e geralmente sem evolução para complicações micro e
macrovasculares.

MODYHNF4A

Comum. Boa resposta às sulfoniluréias. Associação com macrossomia fetal e
hipoglicemia neonatal.

MODYHNF1A

Comum. Hiperglicemia de início na infância/adolescência. Glicosúria maior do
que esperado para a glicemia. Boa resposta às sulfoniluréias.

MODYHNF1B

Comum. Em cerca de 50% dos casos pode não haver história familiar de
diabetes. Malformações urogenitais, cistos renais. Pode haver atroﬁa
pancreática, disfunção exócrina pancreática, malformações uterinas, gota ou
hiperuricemia, testes de função hepática anormais, hipomagnesemia.

MODYKCNJ11

Resposta às sulfonilureias.

MODYABCC8

Resposta às sulfonilureias.

MODY-PDX1

Raro. Diabetes e agenesia parcial do pâncreas.

MODY-CEL

Poucos casos descritos. MODY associado a atroﬁa pancreática, dislipidemia e
insuﬁciência exócrina.

MODYNEUROD1

Poucos casos descritos.

MODY-INS

Poucos casos descritos.

APPL1

Poucos casos descritos.

HNF: Hepatocyte nuclear factor; GCK: Glucoquinase; PDX1:pancreatic and duodenal
homeobox 1),NEUROD1: Neurogenic diﬀerentiation 1; INS: Insulin; KCNJ11: Potassium
Inwardly Rectifying Channel Subfamily J Member 11; ABCC8: ATP Binding Cassette Subfamily
C Member 8; APPL1: Adaptor Protein, Phosphotyrosine Interacting With PH Domain And
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Leucine Zipper 1. Fonte: Adaptado de Hattersley25, Ellard32

R6 – É RECOMENDADO o rastreamento genético associadas ao diabetes neonatal
para todas as crianças com hiperglicemia detectada antes dos 6 meses de idade,
sem causa secundária evidente.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:
Diabetes neonatal (DMN) é caracterizado por início de hiperglicemia persistente nos
primeiros seis meses de vida e geralmente é causado por mutação em um único gene
associado à secreção de insulina pelas células pancreáticas. Para diagnóstico de DM
neonatal, outras causas de hiperglicemia neonatal devem ser descartadas, como
medicações (ex: corticóide, agentes ß adrenérgicos), sepse, uso de nutrição parenteral.
Após a exclusão desses fatores, testes genéticos devem ser recomendados, porque
podem modiﬁcar a conduta e auxiliar na escolha do tratamento adequado.33
A solicitação de painel genético para DMN proporciona a conﬁrmação diagnóstica em mais
de 80% dos casos.34 O diagnóstico adequado permite aconselhamento genético familiar e
também pode permitir mudanças no tratamento, já que em cerca de 90% das crianças
com mutações ativadoras nos genes dos canais de potássio KATP pode ser feita a alteração
de insulina para sulfonilureia.33,35

Nota Importante 8: Diabetes neonatal
Cerca de metade dos casos de DM neonatal precisa de tratamento durante toda
a vida para controle da hiperglicemia (DMN permanente – DMNP). A outra
metade, apresenta hiperglicemia controlada em algumas semanas ou meses
(DMN transitório – DMNT), podendo reaparecer mais tarde (na infância).
Aproximadamente dois terços dos casos de DMNT são causados por
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anormalidades de imprinting numa região do braço curto do cromossomo 6
(6q24). O restante dos casos é resultante de alterações nos genes que
codiﬁcam os canais de potássio ATP-dependente da membrana da célula ß
(ABCC8 e KCNJ11). Outros genes causadores são INS e HNF1B. Já o DMNP tem
como principais causas os genes ABCC, KCNJ11 e INS. Em famílias com
consanguinidade, mutações em homozigose dos genes GCK e EIF2AK3
(síndrome de Wolcott-Rallison) devem ser excluídas. Formas sindrômicas de DM
neonatal podem estar relacionadas com alterações genéticas mais raras.
Ocasionalmente, DMN está associado à autoimunidade com alterações em
genes FOXP3, STAT3 e LBRA.

EIF2AK3: Eukaryotic Translation Initiation Factor 2 Alpha Kinase 3; LBRA: lipopolysaccharide
(LPS)-responsive and beige-like anchor protein; FOXP3: Forkhead Box P3; STAT3: Signal
Transducer And Activator Of Transcription 3

R7 – Para crianças com DM surgido antes dos 16 anos associado a diabetes
insipidus, atroﬁa óptica e surdez, é RECOMENDADO realizar teste genético para
síndrome de Wolfram.

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:
Síndrome de Wolfram cursa com DM, atroﬁa óptica, surdez neurossensorial e diabetes
insipidus. Anormalidades do trato urinário, complicações neurológicas, gonadais e
gastrointestinais também podem ser observadas. Distúrbio neurodegenerativo progressivo
desenvolve-se na maioria dos casos.36
A associação de atroﬁa óptica progressiva e DM antes dos 16 anos é muito sugestiva
dessa condição autossômica recessiva. Pacientes com síndrome de Wolfram (SW)
geralmente apresentam DM como primeira manifestação com média de idade de
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apresentação aos seis anos, seguido de perda visual, com média de idade de
apresentação aos 11 anos. Esta condição pode ser diagnosticada equivocadamente como
DM1, e a alteração visual pode ser atribuída à retinopatia. Cerca de 90% dos casos são
decorrentes de mutações no gene WFS1. O teste genético em pacientes com SW promove
a conﬁrmação diagnóstica e o encaminhamento precoce para acompanhamento de
comorbidades associadas, como oftalmológicas, neurológicas e auditivas.37
Diabetes Mitocondrial:

R8 – Teste genético para diagnóstico de diabetes mitocondrial é RECOMENDADO
em casos de DM com surdez ou oftalmoplegia progressiva, de herança materna.

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:
Diabetes mitocondrial corresponde a menos de 1% de casos de diabetes mellitus em
crianças e adolescentes. A forma mais comum de diabetes mitocondrial é causada pela
mutação m.3243 A>G no DNA mitocondrial e deve ser suspeitada quando houver o
aparecimento de diabetes mellitus associado à surdez, de herança familiar materna ou
diabetes e oftalmoplegia externa progressiva. Casos mais graves associados a miopatia,
encefalopatia e acidose láctica podem ser causados pela mesma mutação.38
Diagnóstico apropriado permite reconhecimento e tratamento precoce de condições
associadas, como doenças neurológicas. Além disso, pacientes com diabetes mitocondrial
devem evitar uso de metformina, pelo risco potencial de acidose metabólica.39–40
Diabetes tipo 2 propenso à cetose:

R9 – Para pessoas com cetoacidose ao diagnóstico de DM, com evolução
subsequente para baixa ou nenhuma necessidade de insulina, É RECOMENDADO a
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dosagem do peptídeo C e de autoanticorpos associados ao DM, especialmente na
presença de obesidade e sinais clínicos de resistência à insulina.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:
Cetoacidose diabética pode ocorrer não apenas nos casos de DM1, mas também em DM2,
especialmente em populações multiétnicas. Em alguns casos, ocorre cetoacidose diabética
ao diagnóstico, geralmente sem fator precipitante evidente, com anticorpos negativos
(evidenciando ausência de autoimunidade) e peptídeo C detectável ou até mesmo dentro
da normalidade, com evolução subsequente compatível com DM2, sendo geralmente
possível a retirada de insulina e tratamento com outros agentes antidiabéticos.41–42 Esse
quadro é denominado DM2 propenso a cetose.
Balasubramanyam et al.43 avaliaram a acurácia e o valor preditivo da utilização da
dosagem de autoanticorpos e peptídeo C duas semanas após resolução da cetoacidose
para classiﬁcação de adultos com diabetes propenso à cetose. Identiﬁcaram sensibilidade
e especiﬁcidade de 99,4% e 95,9%, respectivamente, para identiﬁcação da capacidade de
secreção das células ß após 12 meses. Pacientes com autoanticorpos positivos devem ser
classiﬁcados como DM1. Pacientes com anticorpos negativos e função residual de célula
beta geralmente apresentam curso clínico compatível com DM2, enquanto pacientes sem
função residual podem ter DM1 idiopático, distúrbios do desenvolvimento pancreático ou
DM fulminante.
Diabetes secundário:

R10 – É RECOMENDADO que casos de pacientes com DM, anticorpos negativos e
outras doenças pancreáticas, evidentes em testes de função pancreática e/ou
exames de imagem compatíveis, sejam classiﬁcados como DM secundário a
doenças pancreáticas (diabetes 3c).
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Classe I

Nível C

Sumário de evidências:
Diabetes associado a outras doenças pancreáticas, como inﬂamações (mais
frequentemente causadas por etilismo ou litíase biliar), neoplasias, hemocromatose e
cirurgias pancreáticas prévias, constituem 0,5% a 9,2% dos casos de DM.44–46 Comumente
são erroneamente classiﬁcados como DM2. Não há critérios universalmente aceitos para o
diagnóstico de diabetes secundário a doenças pancreáticas exócrinas, também conhecido
como diabetes 3c.
Frequentemente este tipo de DM cursa com rápida deterioração da função de células ß
pancreáticas e labilidade do controle glicêmico.

Nota importante 9: Diabetes secundário
No caso de dúvidas quanto à classiﬁcação de DM, deve ser sempre considerado
a presença de sinais e sintomas relacionados a doenças do pâncreas exócrino
(alcoolismo, cirurgia), uso de medicações hiperglicemiantes, endocrinopatias
(acromegalia, síndrome de Cushing), infecções (HIV, hepatite B e C),
hemocromatose ou outras condições capazes de levar a hiperglicemia.

Diabetes associado às lipodistroﬁas:

R11 – Em pessoas com DM que apresentem perda de gordura corporal
generalizada ou parcial, deve-se suspeitar de lipodistroﬁas herdadas ou
adquiridas. A prega cutânea em coxa < 22mm (mulheres) e < 10 mm (homens)
sugere o diagnóstico. Em caso de suspeita de formas familiares, DEVE SER
CONSIDERADA a realização de testes genéticos para diagnóstico.
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Classe IIa

Nível C

Sumário de evidências:
O DM pode estar associado a síndromes lipodistróﬁcas, que constituem um grupo
heterogêneo de doenças raras que cursam com perda do tecido adiposo na ausência de
privação nutricional ou estado catabólico. As lipodistroﬁas podem ser congênitas ou
adquiridas, parciais ou generalizadas, e frequentemente, se associam também com
hipertrigliceridemia, esteatose hepática, disfunção gonadal e cardiopatia.47
A forma mais comum de lipodistroﬁa é adquirida e associada ao HIV. Está associada ao
tratamento com inibidores de protease (IP), principalmente ritonavir e lopinavir, e
inibidores da transcriptase reversa (INTR), como lamivudina, zidovudina e estavudina.
Aproximadamente 90% dos casos de lipodistroﬁa congênita generalizada são causados
por mutações em homozigose ou heterozigose composta nos genes AGPAT2 e BSCL2.
Outros genes podem estar associados a essa condição, como CAV1 e PTRF. 47–48
A maioria das lipodistroﬁas parciais é causada por mutações em heterozigose nos genes
LMNA e PPARG. Outros genes causadores são: AKT2 e PLIN1. Esses pacientes apresentam
perda de gordura em membros inferiores e acúmulo variável em abdome, face e
pescoço.47–48
Na presença de sinais clínicos de lipodistroﬁa parcial ou generalizada em crianças ou
adultos jovens, em associação com DM, testes genéticos são recomendados, devendo ser
realizados sempre que possível. O diagnóstico adequado pode alterar a conduta, com
indicação de terapia com leptina recombinante (metreleptina) em casos selecionados
(lipodistroﬁa generalizada e formas parciais com leptinemia baixa), e auxiliar na
identiﬁcação de comorbidades.48

Nota importante 10: Medida da Prega cutânea -Lipodistroﬁa
A Medida de prega cutânea pode ser útil para quantiﬁcar e caracterizar a perda
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de gordura corporal. Aproximadamente 90% dos homens e mulheres adultos
têm pregas cutâneas ≥ 10 mm e ≥ 22 mm, respectivamente, na coxa anterior.
Valores mais baixos são indicativos de lipodistroﬁa.49–50

Nota importante 11: Densitometria-Lipodistroﬁa
Quando houver dúvida quanto à presença de lipodistroﬁa, além da medida de
prega cutânea, pode ser realizada avaliação por densitometria por dupla
emissão de raios X (em inglês, dual energy x-ray absorptiometry [DEXA]),
especialmente para lipodistroﬁa parcial associada ao DM (relação % de gordura
tronco / % de gordura membros inferiores). Uma relação % gordura tronco / %
gordura membros inferiores maior ou igual a 1,5 está presente em grande parte
dos casos.51

Tabela de recomendações.

Recomendações

Classe

Nível

R1 – O diagnóstico diferencial entre DM1 e DM2 DEVE SER
CONSIDERADO apenas em bases clínicas. Exames complementares
especíﬁcos só devem ser solicitados em casos de apresentações
atípicas.

IIa

B

R2 – Em casos de suspeita de DM1 com apresentação clínica atípica,
É RECOMENDADO a solicitação de autoanticorpos. Quando o
resultado for positivo, o diagnóstico de DM1 estará conﬁrmado.

I

B
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R3 – Em caso de dúvida diagnóstica quanto à classiﬁcação do DM
com autoanticorpos negativos, é RECOMENDADA, quando disponível,
a dosagem de peptídeo C randômico. Se o peptídeo C randômico
estiver < 0,6 ng/ml, no paciente com cinco anos ou mais de duração
do DM, a classiﬁcação deverá ser DM tipo 1B. Caso o peptídeo C
esteja > 0,6 ng/ml, DM2 ou diabetes monogênico devem ser
considerados.

I

C

R4 – É RECOMENDADO que pessoas adultas com diabetes e
anticorpos positivos, as quais não necessitam de insulina por pelo
menos seis meses após o diagnóstico, sejam classiﬁcadas como
tendo diabetes autoimune latente do adulto (Latent Autoimmune
Diabetes in Adults (LADA).

I

C

R5 – É RECOMENDADO suspeitar de diabetes monogênico em
pacientes com hiperglicemia de início antes dos 25 anos de idade,
com história familiar de diabetes surgindo antes de 25 anos em duas
ou três gerações. Os autoanticorpos devem ser negativos e o
peptídeo C detectável acima de 0,6 ng/ml após cinco anos do
diagnóstico de DM.

I

B

R6 – É RECOMENDADO rastreamento de alterações genéticas
associadas a diabetes neonatal para todas as crianças com
hiperglicemia mantida de início antes dos seis meses de idade, sem
causa secundária evidente.

I

B

R7 – Para pacientes com DM identiﬁcado antes dos 16 anos
associado a diabetes insipidus, atroﬁa óptica e/ou surdez, é
RECOMENDADO realizar teste genético para síndrome de Wolfram.

I

C

R8 – Teste genético para diagnóstico de diabetes mitocondrial É
RECOMENDADO para casos de DM com surdez ou com oftalmoplegia
externa progressiva de herança materna.

I

C

R9 – Para pessoas com cetoacidose ao diagnóstico de DM, com
evolução subsequente para baixa ou nenhuma necessidade de
insulina, É RECOMENDADO dosagem de peptídeo C e de
autoanticorpos associados ao DM, especialmente na presença de
obesidade e sinais clínicos de resistência à insulina.

I

B
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R10 – É RECOMENDADO que casos de pacientes com DM, anticorpos
negativos e outras doenças pancreáticas, evidentes em testes de
função pancreática e/ou exames de imagem compatíveis, sejam
classiﬁcados como DM secundário a doenças pancreáticas.

I

C

R11 – Em pessoas com DM que apresentem perda de gordura
corporal generalizada ou parcial, deve-se suspeitar de lipodistroﬁas
herdadas ou adquiridas. A prega cutânea em coxa < 22mm
(mulheres) e < 10 mm (homens) sugere o diagnóstico. Em caso de
suspeita de formas familiares, DEVE SER CONSIDERADA a realização
de testes genéticos para diagnóstico.

IIa

C
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