


CORONAVÍRUS
ORIENTAÇÕES PARA AS PESSOAS PORTADORAS DO DIABETES



O que o diabetes tem a ver com o coronavírus? 

Diabéticos estão entre os grupos mais vulneráveis ao novo coronavírus por dois motivos 

principais:

- excesso de glicose no sangue 

- tendência à inflamação

Essas duas condições impedem que o sistema imunológico responda adequadamente 

a infecções por vírus e bactérias.



Por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco 

de infecção em relação à Covid-19?

Quem tem diabetes não tem maior risco de se contaminar pelo coronavírus, mas tem 

maior risco de complicações pela infecção.

As pessoas com diabetes vulneráveis e que provavelmente terão resultados piores se 
contraírem Covid-19 são aquelas:

- com longa história de diabetes;

- mau controle metabólico;

- com presença de complicações e doenças concomitantes;

- especialmente os idosos com mais de 60 anos, independente do tipo de diabetes.



Toda pessoa com diabetes tem imunidade baixa? 

A pouca ou ausência de insulina afeta a imunidade?

A baixa imunidade está ligada à elevação do açúcar no sangue, não à falta de produção

de insulina.

A pessoa com diabetes que está muito acima do peso também pode ter a imunidade

afetada por ter maior inflamação.



Pessoas com diabetes controlado têm menos risco de complicações 

relacionadas ao coronavírus?

O risco de complicações pela Covid-19 é muito menor e quase igual ao das pessoas sem 

diabetes se os níveis de açúcar no sangue estiverem controlados.

O risco de complicações da Covid-19 é maior tanto para quem tem diabetes tipo 1 

quanto tipo 2?

O risco de complicações é maior para aqueles com 60 anos de idade ou mais, com 

complicações do diabetes, com doenças concomitantes como a pressão alta e que estão com 

altos níveis de açúcar no sangue, independente do tipo de diabetes.



Faço tratamento para resistência à insulina com metformina. 

Tenho maior risco de complicações pelo coronavírus?

A pessoa que tem resistência à insulina, mas não tem diabetes, não está no 

grupo de risco para complicações.

Sou profissional da saúde e tenho diabetes. Posso requerer licença por conta do 

coronavírus?

A SBD indica que essa conduta seja tomada pelo médico do trabalho, que tem 

o poder de requerer essa licença.



Tenho diabetes tipo 1 e minha/meu namorada(o) trabalha como enfermeira(o). 

Devo evitar o contato com ela(e) é uma pessoa com a mesma chance de transmissão 

como qualquer um?

Caso sua/seu namorada(o) esteja em contato com pessoas que tiveram ou estão com o 

vírus, seria prudente você evitar o contato.

Tenho diabetes tipo 1 e minha mãe tem uma doença crônica. Por estar em grupo de 

risco, ela foi afastada do serviço dela com remuneração. Nessa época de coronavírus, 

eu também tenho o direito de afastamento remunerado do trabalho?

Peça orientação ao seu médico sobre afastamento ou mudança de função. Deve-se 

levar em consideração o tempo de diabetes, se o diabetes está bem controlado, se há 

alguma complicação do diabetes ou doença associada, como hipertensão arterial.



As pessoas com diabetes que tomam Captopril, Enalapril, Losartana, 

Aspirina ou Pioglitazona devem suspender o tratamento?

Não, não há evidências que justifiquem a suspensão desses medicamentos, eles 

devem ser mantidos conforme a prescrição médica.

Tomar vitamina C diminui o risco de Covid-19?

Não existe nenhuma vitamina, soro, terapia alternativa ou 

terapia dita para aumentar a imunidade que previna 

ou trate Covid-19.



Pré-Diabetes é considerado grupo de risco?

Não há dados disponíveis com nível de evidência que possam afirmar que 

pacientes pré-diabéticos tenham risco aumentado em face a uma infecção do 
coronavírus. Deve-se observar se o pré-diabetes está presente em pessoas com 

outras patologias associadas e em idosos.

As crianças com DM1 são mais suscetíveis?

Não há evidência de que crianças com DM1 sejam mais suscetíveis à Covid-19. De 

fato, informações vindas da China, Itália e outras áreas que têm exposição a longo 

prazo indicam que as crianças estão gerenciando a doença muito melhor do que 

os adultos, com muitos apresentando pouco ou nenhum sintoma.



O que faço se moro com alguém que tem DM1 e tem outros fatores, 
como idade ou condição crônica de saúde, que os colocam em maior risco?

Se você vive com ou cuida de alguém que está em alto risco, especialistas estão 

pedindo que você reduza as chances de ser exposto à Covid-19, já que nesse caso 

você reduz a chance de passar a doença, afinal você pode ficar doente sem mostrar 

sintomas, e o vírus também pode permanecer vivo vários dias em superfícies, então 

você pode ser um portador. 

Quando você não pode restringir suas próprias atividades, especialistas pedem 
precauções extras: abstenha-se de abraços e beijos; lavar as mãos imediatamente ao 

entrar em casa; se você usar um lenço de papel, jogue-o fora imediatamente, depois 

relave as mãos e use toalhas de papel em vez de toalhas de pano; e limpe as 

superfícies que você tocar.



 Reitera-se o posicionamento da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

que não recomenda a compra para estoque de insumos para diabetes, 

tais como insulinas, canetas, cateteres ou cânulas pelo receio de falta de 

materiais. 

 Também não recomenda qualquer tratamento para “aumentar a imunidade”. 

 Qualquer sintoma suspeito deve ser avaliado pela equipe médica, seguindo os 
protocolos de segurança estipulados pela Organização Mundial de Saúde e 

do Ministério da Saúde.



 Como os controles higiênico e glicêmico são fundamentais nesse momento, 

as pessoas com diabetes devem se atentar a procedimentos que podem 

prevenir complicações não apenas do coronavírus, mas também do próprio 

diabetes. Entre esses cuidados estão:

- Monitorar frequentemente sua glicemia e ajustar medicações em geral ou 

insulinas (sempre com orientação médica);

- Higienizar as mãos constantemente;

- Evitar aglomerações;

- Manter uma alimentação saudável.
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