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Você sabia que Diabete pode
causar impotência sexual nos
homens?
 
Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome
metabólica de origem múltipla, decorrente da
falta e/ou da incapacidade da insulina
exercer adequadamente seus efeitos.

Atualmente o DM se destaca como uma
causa significativa de morbidade e
mortalidade. 

É uma das doenças crônicas de maior
impacto nos gastos com saúde.

Com o aumento gradativo do número de
pessoas que vivem com a doença, em 2019
o diabetes foi responsável por cerca de $760
bilhões de dólares. 

É um importante e crescente problema de
saúde para todos os países,
independentemente do seu grau de
desenvolvimento.

Em 2017, a Federação Internacional de
Diabetes (International Diabetes Federation,
IDF) estimou que 8,8% da população
mundial com 20 a 79 anos de idade (424,9
milhões de pessoas) vivia com diabetes. 
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Impotência Sexual
na Diabete!



Se as tendências atuais persistirem, o

número de pessoas com diabetes foi

projetado para ser superior a 628,6 milhões

em 2045. 

Cerca de 79% dos casos vivem em países

em desenvolvimento, nos quais deverá

ocorrer o maior aumento dos casos de

diabetes nas próximas décadas. 

Neste contexto, o Brasil aparece como o 8º

país com maior prevalência da doença.

O aumento da prevalência do diabetes está

associado a diversos fatores, como rápida

urbanização, transição epidemiológica,

transição nutricional, maior frequência de

estilo de vida sedentário, maior frequência

de excesso de peso, crescimento e

envelhecimento populacional e, também, à

maior sobrevida dos indivíduos com

diabetes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS)

estima que glicemia elevada seja o terceiro

fator, em importância, da causa de

mortalidade prematura, superada apenas

por pressão arterial aumentada e uso de

tabaco.

O DM está associado à uma alteração

funcional do pâncreas. 

O órgão produz um hormônio chamado

insulina e faz dela a responsável pela

manutenção do metabolismo da glicose.

A diminuição desse hormônio provoca

déficit na metabolização da glicose,

sendo esse mecanismo responsável

pela manutenção das altas taxas de

açúcar no sangue. 

O diabetes mellitus primário ou

idiopático é uma perturbação crônica do

metabolismo de carboidratos, lípides e

proteínas, caracterizada por distúrbios

da insulina, hiperglicemia e glicosúria.

Essa condição pode levar ao

desenvolvimento de arteriosclerose,

microangiopatias, nefropatias e

neuropatias. 

Apesar de a maior parte das doenças

decorrentes do diabetes ser

extensamente estudada, as afecções do

sistema reprodutor ainda continuam

pouco compreendidas.



Existe ainda a Diabetes como a

gestacional que é resultante da

diminuição da tolerância à glicose,

diagnosticada pela primeira vez na

gestação, podendo ou não persistir após

o parto. 

Sua causa exata ainda não é conhecida. 

Diabetes Tipo 1 (DMT1):  é causado

pela morte das células betas

responsáveis pela produção de

insulina, em decorrência de

alterações no sistema imunológico

que resulta na ação dos anticorpos

que atacam as células beta

responsáveis por produzirem o

hormônio insulina, sendo esse o tipo

que afeta cerca de 5 a 10% dos

pacientes diabéticos.

Diabetes Tipo 2 (DMT2):  resulta da

resistência e deficiência na secreção

de insulina. Ocorre em cerca de 90%

dos diabéticos.

alterações genéticas da função da

célula beta; 

deficiências genéticas na ação da

insulina; 

doenças da parte exócrina do

pâncreas decorrentes de pancreatite,

neoplasia, hemocromatose, fibrose

cística, entre outros. 

Há outras causas do diabetes,
destacando-se: 

Podemos destacar como outras causas

o uso de drogas ou produtos químicos

como diuréticos, corticoides,

betabloqueadores e contraceptivos.

Classificação da Diabete:



retinopatia, 

nefropatia, 

neuropatia, 

doença coronariana, 

doença cerebrovascular e 

doença arterial periférica. 

O diabetes mellitus primário ou

idiopático é uma perturbação crônica do

metabolismo de carboidratos, lípides e

proteínas, caracterizada por distúrbios

da insulina, hiperglicemia e glicosúria.

Essa condição pode levar ao

desenvolvimento de arteriosclerose,

microangiopatias, nefropatias e

neuropatias. 

Apesar de a maior parte das doenças

decorrentes do diabetes ser

extensamente estudada, as afecções

do sistema reprodutor ainda continuam

pouco compreendidas.

Tradicionalmente, as complicações do

diabetes são categorizadas como

distúrbios microvasculares e

macrovasculares, que resultam em:

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

Complicações e
doenças associadas ao
diabetes
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Nas décadas passadas, estimava-se que

o risco relativo das complicações

microvasculares nos indivíduos com

diabetes era em torno de 10 a 20 vezes

maior do que nos indivíduos sem

diabetes, enquanto o risco relativo das

complicações macrovasculares era 2 a 4

vezes maior do que nos indivíduos sem a

doença. 

Existem poucos estudos populacionais

mais recentes que analisem as

tendências das complicações

relacionadas ao diabetes. 

No Brasil, são escassas as informações

de base populacional sobre as

complicações do diabetes. 

Merece destaque um estudo sobre a

incidência de amputações de membros

inferiores na região metropolitana do Rio

de Janeiro, a qual foi de 13,9 por 100 mil

habitantes para a população geral e de

180,6 por 100 mil habitantes para a

população com diabetes, ou seja, uma

taxa 13 vezes maior. 

As amputações de membros inferiores

são um evento sentinela, porque o risco é

influenciado pelo controle de diversos

fatores (controle glicêmico, controle

pressórico, tabagismo etc.) e depende da

habilidade dos sistemas de saúde em

rastrear o risco, estratificá-lo e tratar os

pés de alto risco e as úlceras. 

Frequentemente, o diabetes está

associado a outras morbidades.

A hipertensão arterial é 2,4 vezes mais

frequente nos indivíduos com diabetes,

chegando a ser 3,8 vezes maior nos

indivíduos com menos de 44 anos de

idade. 

Existem crescentes evidências de que o

diabetes é fator de risco para tuberculose e

pode influenciar sua apresentação e seu

tratamento.



O diabetes mellitus tem sido associado a

disfunções sexuais tanto em homens

quanto em mulheres. 

Acredita-se que a neuropatia, a

insuficiência vascular e os problemas

psicológicos possam estar envolvidos na

patogenia de fenômenos como a

impotência, distúrbios da ejaculação e

decréscimo da libido, além da diminuição

da lubrificação vaginal e disfunções do

orgasmo. 

Estudos associaram a infertilidade

masculina à síntese inadequada de

testosterona, causada por mudanças

moleculares nas células de Leydig,

decorrentes do diabetes. 

O Ministério da Saúde afirma que o

Diabete Mellitus alterado pode acarretar

diversas consequências, dentre elas,

alterações na saúde sexual, ou disfunção

sexual (DS).

A saúde sexual é um estado de completo

bem-estar físico, emocional e mental

associado à sexualidade e não só à

ausência de doença ou enfermidade.

A Disfunção Sexual pode ser de origem

orgânica, psicológica, física,

medicamentosa, tabagista, pelo não

conhecimento do próprio corpo e por

traumas sexuais. 

Disfunção Sexual



No diabético que não faz o controle da

doença, há um prejuízo na parede dos

vasos que afeta a circulação sanguínea

para o pênis, assim como, também, aos

nervos da região.  

A ereção faz ser indispensável que a

vascularização e a inervação local estejam

saudáveis. 

Segundo pesquisas, aproximadamente

50% dos homens que possuem Diabetes

apresentam um quadro de disfunção

sexual, quando comparado com homens

não diabéticos. 

O artigo sexualidade e qualidade de vida

em homens com dificuldades sexuais

afirma que uma das disfunções

apresentadas pelos pacientes diabéticos é

a ejaculação precoce. 

A ejaculação precoce é quando o homem

ejacula, sem conseguir controlar, antes da

penetração ou em até 1 minuto após a

penetração. 

A ejaculação precoce é tratável e o

tratamento é multidisciplinar. 

Com o passar dos anos do paciente

diabético, as complicações vasculares

podem aumentar.

O Diabete Mellitus pode provocar

impotência sexual nos homens.

A doença causa no corpo uma série de

alterações vasculares e sensitivas que

interferem na circulação sanguínea nos

vasos da região genital. 

Com isso, a ereção é prejudicada e,

consequentemente, o contato íntimo

também. 

O aumento de açúcar (glicose) no sangue

causa lesão em vasos e nervos. 

A função sexual masculina depende

justamente destes dois sistemas: neural e

vascular. 

O estímulo parte do nosso cérebro ao pênis

por meio de uma comunicação neural, ou

seja mediada pelos nervos. 

Uma vez que o estímulo chega ao pênis, os

vasos se dilatam aumentando a quantidade

de sangue e, assim, o volume do pênis.
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O orgasmo também depende da

integridade dos nervos situados no pênis,

visto que estes levam a sensação ao

cérebro que desencadeia o prazer

experimentado nessa situação.

 Após o orgasmo, o cérebro desliga esse

estímulo e o sangue excedente é retirado

do pênis, revertendo a ereção. 

Com as lesões dos vasos e nervos, o

diabetes atrapalha a ereção e também o

orgasmo.

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

Importância do diagnóstico
precoce

Para evitar que tudo isso ocorra, a única

saída é diagnosticar precocemente o

diabetes e começar a tratar de forma

completa e rápida. 

Diabetes bem controlado nada disso

acontecerá e a vida sexual não terá

nenhuma limitação. 

Se tratarmos o diabetes tardiamente,

ainda ocorre melhora, mas nem sempre

ela é completa. Por isso, atenção ao

diagnóstico precoce.

Como o diabetes é uma doença

silenciosa, ou seja, cursa sem sintomas,

realizar exames periódicos para que

possa haver um diagnóstico precoce.

Para prevenção e tratamento, é

importante controlar os valores da glicose

e pressão arterial e manter um estilo de

vida saudável, praticar exercícios e

alimentação balanceada.
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Quando se fala na alimentação de

diabéticos, existe a ideia de que a dieta

deve ser bem limitada. 

Na verdade, é exatamente o contrário. 

É importante que a dieta para diabetes

seja bem variada, composta por

alimentos naturais, que colaborem para

estabilizar o nível glicêmico do sangue.

Confira os pontos mais importantes
da dieta:

O café da manhã é a principal refeição

para todas as pessoas, especialmente

para os diabéticos. 

A refeição ajuda a evitar ganho de peso,

pois ajuda a regular a sensação de

saciedade durante o dia. 

É essencial ao diabético não pular

nenhuma refeição.

Distribuir os alimentos por várias

refeições diárias (6 a 7 por dia),

permitindo distribuir os carboidratos em

pequenas quantidades e de forma regular

ao longo do dia.  tempo sem comer.

Importância da
Alimentação

A banana está liberada na dieta,

porque é uma fruta rica em fibras e

minerais, como potássio e magnésio. 

Ela precisa ser ingerida, no entanto,

dentro de uma dieta equilibrada e um

especialista deve indicar qual a

quantidade que pode ser consumida

semanalmente.

O consumo de sal deve ser o menor

possível. 

Isso porque o sódio faz com que o

coração bombeie sangue mais

rapidamente, o que leva a um

aumento da pressão sanguínea.



Frituras devem ser deixadas de lado e dar

lugar para alimentos assados e

grelhados.

Os produtos diet não estão totalmente

liberados. 

Eles também possuem carboidratos, que

elevam o nível glicêmico do sangue. 

Devem ser consumidos sob orientação de

um especialista.

As frutas são essenciais na dieta de

quem tem diabetes e aquelas que têm

bagaço são ainda melhores, pois são

ricas em fibras, que conferem maior

saciedade. 

Devem ser consumidas com moderação,

de preferência ao natural. 

As menos calóricas são melhores opções.

Evite consumir frutas em forma de suco. 

Durante o preparo são usadas muito mais

frutas para uma porção. 

Além disso, as fibras ficam de lado nesse

tipo de preparação e são elas que ajudam

a diminuir a absorção do açúcar pelo

organismo.

Substitua o leite integral pelo desnatado,

que tem menos gordura.

 O mesmo vale para os derivados.

A carne vermelha é muito importante na

dieta, por causa da grande quantidade

de proteínas, ferro e vitamina B12. 

Mas prefira os cortes magros, que

possuem menos gordura saturada,

como o lagarto, o patinho e a alcatra.

Entre as carnes brancas, o peixe é o

mais indicado, especialmente o salmão

e a sardinha, fontes de ômega 3.

Refrigerantes, bolos, chocolates,

compotas, rebuçados e outros doces

são exemplo de alimentos

especialmente ricos em açúcar. 

O consumo deste tipo de alimentos

deve ser feito, preferencialmente, no

final das refeições, e a sua ingestão

não deve ser diária mas sim restrita a

ocasiões festivas.

A leitura cuidadosa dos rótulos dos

alimentos é fundamental na seleção de

alimentos com reduzido teor de

açúcares, gorduras e sal. 



Ingerir quantidades adequadas de

alimentos, ou seja, adequar as

quantidades e proporções de alimentos

colocados no prato. 

Servir-se primeiro dos legumes e ocupar

½ prato com estes alimentos que podem

ser crus ou cozinhados. 

A outra metade do prato deve ser dividida

a meio e ocupada ¼ pelos cereais e

derivados como arroz ou massa ou

leguminosas. 

O outro ¼ é para peixe, carne ou ovos.

Servir-se das quantidades adequadas e

não repetir.

Comer devagar, mastigando e

saboreando os alimentos.

Atenção ao comer fora de casa!

Planejar antecipadamente as refeições,

selecionar o local onde vai realizar as

refeições. 

Não se deixar influenciar

negativamente pelas escolhas alheias. 

Nas refeições principais, sempre que

possível começar por uma sopa. 

Comer fruta ou salada de fruta à

sobremesa ou beber um sumo natural. 

Evitar comer croquetes, folhados,

croissants.

Recorrer a levar comida de casa

sempre que possível.

Importância da Atividade Fisica

Melhora o controle glicemico e a

sensibilidade à insulina.

Aumenta a tolerância à glicose.

Retarda o desenvolvimento de

complicações associadas à

diabetes.

 Praticar atividade física moderada e

regular é fundamental para a obtenção

de um peso corporal saudável. 

Além disso, a atividade física:



Faça uma lista de compras antes de

sair de casa.

Evite fazer as compras com o

estômago vazio; a fome torna-nos

mais suscetíveis a comprar alimentos

que não tínhamos intenção de

adquirir, como biscoitos, chocolates,

refrigerantes e outros.

Prefira alimentos frescos ou

conservados em cru (congelados,

por exemplo). Evitar pré-cozinhados

de origem industrial.

Compre frutas e legumes frescos da

época. São mais aromáticos,

saborosos e mais baratos.

Prefira carnes, peixes, e ovos de

origem conhecida e que nos dêem

garantias de qualidade.

Leia os rótulos dos produtos:

validade, origem, composição.

A aquisição dos alimentos é o primeiro

passo para uma alimentação saudável.

Aqui ficam algumas sugestões para
quando tiver de ir ao mercado e/ou
estabelecimentos comerciais:

Dicas Para os Dias de Compras no
Mercado!



A disfunção erétil causada pela

diabetes nem sempre pode ser curada

ou totalmente revertida. 

Depende da gravidade em que os

vasos sanguíneos foram afetados. 

Nos casos mais graves, mesmo com o

tratamento, pode não ser suficiente

para uma ereção satisfatória. 

Somente é possível descobrir se

poderá ser revertida, depois de se

iniciar o tratamento e se começar a

observar os resultados.

Medidas como, controle dos valores

dos níveis de açúcar no sangue e da

pressão arterial, manutenção do peso

ideal através de uma dieta equilibrada

podem ser importantes na manutenção

de uma vida saudável, ajudando não só

no tratamento da disfunção erétil, como

da própria diabetes.

As questões que envolvem a saúde

sexual masculina ainda são cercadas

por muitos tabus. 

A capacidade de manter uma vida

sexual saudável tem influência direta na

qualidade de vida e autoestima dos

homens. 

No entanto, muitos pacientes sentem

dificuldade e até mesmo vergonha de

procurar assistência médica. 

No Brasil, os homens demoram em

média quatro anos para buscar ajuda

após terem sintomas de disfunções

sexuais.

A saúde sexual do homem é um tema

muito importante e que precisa ser

debatido sem as amarras do

preconceito.

Disfunção Erétil e Diabete



A Disfunção Erétil, ou Impotência

Sexual Masculina, pode causar um

desgaste enorme na qualidade de vida

do casal, resultando em sentimentos de

abandono, frustração, angústia,

ansiedade ou raiva. 

Um bate-papo pode auxiliá-lo a buscar

de um profissional. 

Quando o homem apresenta dificuldade

de ereção, pode sentir-se assustado,

envergonhado, desvalorizado e menos

masculino. 

Já a mulher pode ter ideia de que ele

não tem mais atração por ela ou até

que ele tenha uma relação

extraconjugal. 

Enfrentar uma dificuldade a dois traz

uma sensação de amparo e maior

eficácia ao tratamento. 

Portanto, a prevenção e o diagnóstico

precoce são as principais atitudes

contra a Diabete Mellitus e

consequentemente a impotência sexual

masculina. 

Porque quando o assunto é prevenção,

todos saem ganhando.
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