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INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é
caracterizado pela resistência à insulina
e deficiência relativa de insulina na
ausência de destruição autoimune das
células beta. Os mecanismos que
afetam
o
desenvolvimento
da
descendência em direção ao DM2
incluem modificações epigenéticas,
alterações na diferenciação das
células-tronco,
variação
do
metaboloma e do microbioma,
desregulamentação imunológica e
nutrição neonatal. O risco de DM2 é
aumentado não apenas pela exposição
ao diabetes no útero, mas também
pela exposição ao meio heterogêneo
de fatores que provocam um ciclo
vicioso de doença metabólica.

OBJETIVOS
Descrever o problema crescente do
DM2 de início precoce, relatando a sua
possibilidade mesmo que o diabetes
mellitus tipo 1 seja o mais comum na
população pediátrica.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura
científica, com utilização dos bancos de
dados “PubMed”. Utilizou-se termos da
base MeSH, sobre a temática, a fim de
selecionar quatro

artigos relevantes, entre meta-análises
e revisões sistemáticas.

RESULTADO
Foi confirmado que o DM2 na infância
está sendo diagnosticado com muita
frequência, tendo como fatores de
risco a obesidade, etnia,
história
familiar e a adolescência - devido à
resistência fisiológica à insulina. Além
disso, foi encontrado uma associação à
morbidade e mortalidade significativas
em longo prazo, visto que adolescentes
com diagnóstico de DM2 perdem 15
anos de sua expectativa de vida
restante quando comparados com seus
pares que não têm essa comorbidade.

CONCLUSÃO
O diabetes mellitus tipo 2 em crianças
e adolescentes é mais agressivo do que
a forma adulta, além de diagnóstico
mais complexo, tratamento limitado e
altas
taxas
de
complicações
relacionadas à diabetes e à obesidade.
Vê-se
como
essencial
opções
terapêuticas que visem normalizar a
hiperglicemia, facilitar as modificações
no estilo de vida e controlar as
comorbidades relacionadas à diabetes
e à obesidade, como a síndrome
metabólica, hipertensão, dislipidemia,
nefropatia e esteatose hepática.
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