
Ciência para todos 
 

A. Breves noções sobre a insulina 
 

1. A sobrevivência dos seres vivos que têm mais que uma célula, como nós, humanos, 
depende de:  

a. Capacidade para combater a infeção e capacidade de cicatrização – função 
imune (as nossas defesas); 

b. Capacidade para armazenarmos energia para utilizarmos, por exemplo, em 
tempos de escassez (ex. horas ou dias sem comer) – função metabólica 

i. O metabolismo é, por exemplo, quando comemos batatas, e elas se 
dividem em bocadinhos muito pequeninos que são absorvidos no 
intestino. Um dos bocadinhos é a glicose (um açúcar) que entra na 
circulação e é distribuído pelo corpo para dar energia. Pode ser 
armazenado para utilização quando mais precisamos (ex. corrida). 

 
2. Se nós existimos hoje, é porque aqueles mecanismos trabalharam muito bem em 

conjunto durante milhares de anos. 
 

3. E aqui chegamos à insulina, que serve para baixar o açúcar do sangue. Põe o açúcar 
dentro das células do corpo, para utilizarem logo ou para armazenarem como energia.  

 
4. A insulina existe nos mamíferos (como nós), nas aves, nos répteis, nos anfíbios e nos 

peixes. 
 

5. Se nós produzimos insulina, então por que estamos a falar dela? Porque há uma 
doença chamada diabetes mellitus (vulgarmente diabetes) que causa aumento do 
açúcar no sangue. Isto acontece porque a insulina não consegue realizar o seu 
trabalho. Ou porque não é produzida e, portanto, não existe no corpo (diabetes tipo 
1) ou porque, embora exista, não consegue atuar (diabetes tipo 2). 

 
6. A diabetes tipo 1 surge geralmente em crianças e jovens. Como não produzem 

insulina, o açúcar não entra nas células e o corpo fica com falta de energia. E as 
pessoas morrem em poucas semanas ou meses. O tratamento com insulina é a vida. 

 
 

7. A diabetes tipo 2 surge geralmente em pessoas mais idosas e em pessoas obesas. A 
insulina que é produzida não é suficiente para fazer com que o açúcar entre nas células 
na quantidade que elas precisam. Estas pessoas são, geralmente, tratadas com 
comprimidos, que diminuem o açúcar no sangua. Algumas destas pessoas podem 
precisar de insulina para terem melhor qualidade de vida mas, habitualmente, a 
insulina não é necessária para viverem. 

 
8. A insulina é uma proteína. 

 
a. Quando nós comemos, se tivermos uma alimentação saudável, comemos 

alimentos que nos dão energia (como as gorduras e os hidratos de carbono 



(ex. batatas, pão) e alimentos que servem para construir o nosso organismo 
(proteínas, como a carne e a soja). Quando se constrói uma casa, as proteínas 
são como os tijolos dessa casa, isto é, suportam-na.  
 

9. A insulina é uma proteína especial, é uma hormona. Quer dizer que ela é fabricada 
num órgão (pâncreas), que a lança para a circulação. Então, a insulina viaja pela 
circulação, como se fosse numa autoestrada, e vai parar junto das células para pôr o 
açúcar dentro delas para permitir energia. 
 

10. O pâncreas pode fazer várias coisas diferentes. Uma delas é precisamente produzir 
insulina. É produzida por um grupo específico de células, as células beta, que, com 
outras que produzem outras hormonas, se localizam em aglomerados específicos – 
ilhéus de Langerhans (foi Paul Langerhans, biólogo alemão, que as descreveu pela 
primeira vez, em 1869, há 150 anos). 

 
11. Na diabetes tipo 1 as pessoas não produzem insulina porque as células beta são 

destruídas. As pessoas já nascem com essa tendência e não sabemos exatamente 
porquê e como. Depois, existem fatores do nosso ambiente, que nos rodeiam, como 
doenças por vírus, poluição ou outras (também não sabemos muito bem quais e 
como) que, conjuntamente com a nossa tendência, vão mandar as nossas defesas 
atacarem apenas as células que produzem insulina e destruí-las. Porque é uma doença 
da nossa imunidade, da nossa função imune, a diabetes tipo 1, em oposição à tipo 2, 
é uma doença autoimune. 

 
12. A insulina é uma parte vital para o tratamento da diabetes tipo 1, e pode ser 

necessária para o tratamento da diabetes tipo 2. Em qualquer dos tipos, hábitos 
saudáveis de vida, como alimentação correta, e atividade física regular, são 
fundamentais para o tratamento da diabetes. 

 
13. O tratamento com insulina é feito através da sua administração por baixo da pele 

(subcutânea). A administração pode ser feita por uma caneta ou por uma bomba. A 
caneta tem uma carga de insulina e uma agulha. As pessoas programam a dose de 
insulina a injetar. A bomba parece um telemóvel e fica junto ao corpo. Tem uma 
agulha flexível que está sempre debaixo da pele. A bomba é carregada com insulina e 
está sempre a injetá-la. Quando é necessária mais insulina, como na ocasião das 
refeições, a pessoa programa-a para injetar mais quantidade. 

 
14. Quer com caneta, quer com bomba, é necessário a pessoa saber a quantidade de 

açúcar que tem para saber que quantidade de insulina vai injetar. Tem de medir várias 
vezes por dia.  

 
a. A medição pode ser feita no sangue (glicemia) ou num líquido por baixo da 

pele (glicose intersticial). No sangue, pica-se a ponta dos dedos e colhe-se uma 
gota que se coloca numa fita especial. Esta põe-se dentro de um aparelho 
próprio que lê o valor da glicemia. Para ler a glicose no líquido que fica por 
baixo da pele, é utilizado um sensor que se cola no braço (parece um adesivo 
redondo). Este sensor tem uma pequena agulha que está sempre inserida na 



pele, medindo e registando continuamente o açúcar. Ao aproximarmos do 
sensor um equipamento específico, parecido com um telemóvel, ele vai medir 
o açúcar naquele momento e ainda fornecer o registo das 8 horas anteriores. 

 
15. Quando a insulina é injetada, pretende-se que imite o que um organismo que produza 

insulina faz. Mesmo que não comamos, o nosso organismo está sempre a produzir 
insulina. Quando comemos, o organismo vai produzir mais insulina para por os 
nutrientes da refeição dentro das células. Por isso os diabéticos injetam uma insulina 
lenta, que dura 24 horas; e ainda uma insulina rápida às refeições, cuja ação máxima 
coincide com a digestão e a absorção dos alimentos. São, pelo menos,5 injeções de 
insulina por dia. 
 

16. O cálculo da dose de insulina rápida a injetar em cada refeição depende do valor de 
glicose antes da refeição e dos alimentos que vão ser comidos (quantidade e 
qualidade) – as pessoas com diabetes têm de fazer contas com fórmulas próprias para 
calcular a dose a injetar. Têm ainda de entrar em conta com o facto de irem ou não, 
depois da refeição, fazer atividade física. 

 
17. Para o tratamento resultar é importante que todas as pessoas tenham 

comportamentos adequados para com as pessoas com diabetes. Para isso, é preciso 
conhecer. 

 
Este é um dos motivos pelo qual a insulina sai à rua. 
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