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Walter José Minicucci
Presidente da SBD – Gestão 2014-2015

Apresentação

A Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD) lança anualmente as Diretrizes 
com o objetivo de acompanhar os no-
vos conhecimentos científicos na área 
de Diabetologia e entregar à sociedade 
médica o que há de mais atual no tema. 
Esse ano não foi diferente, escrito por 
profissionais com grande experiência 
clínica e conhecimento acadêmico, sob 
coordenação editorial dos Drs. José 
Egidio Paulo de Oliveira e Sérgio Ven-
cio, a obra está se tornando uma ferra-
menta cada vez mais importante para 
discutir temas relacionados ao diabe-

tes, tanto no meio acadêmico como 
em hospitais e ambulatórios médicos, 
e conta com a difusão e o apoio da in-
dústria, parceira nessa ação educativa.
A cada ano, ao receber o reconheci-
mento de médicos e profissionais da 
saúde quanto à  qualidade e à atuali-
dade da informação disponibilizada 
nas Diretrizes, nós, da SBD, temos 
certeza de  estarmos contribuindo 
com os objetivos da Sociedade de 
trazer aperfeiçoamento profissional e 
assistência médica no tratamento do 
diabetes no Brasil.
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Em razão da dificuldade em conseguir referências bibliográficas, a Sociedade Brasileira de Diabetes considerará nos trabalhos 
de seu Posicionamento o grau de recomendação, não sendo necessário em todos os posicionamentos o nível de evi dência.

GRAU DE RECoMENDAção

A. Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência.

B. Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência.

C. Relatos de casos (estudos não controlados).

D. Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA POR TIPO DE ESTUDO
Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (maio 2001) Projeto Diretrizes AMB-CFM

Grau de 
recomendação

nível de 
evidência

TraTamenTo/
prevenção-eTioloGia

proGnósTico diaGnósTico

diaGnósTico 
preferencial/

prevalência de 
sinTomas

A

1A

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
ensaios clínicos 
controlados e 
randomizados.

Revisão científica  
(com 
homogeneidade) de 
coortes desde o 
início da doença. 
Critério prognóstico 
validado em diversas 
populações.

Revisão científica 
(com 
homogeneidade) de 
estudos diagnósticos 
nível 1. Critério 
diagnóstico de estudo 
nível 1B em diferentes 
centros clínicos.

Revisão científica 
(com 
homogeneidade) de 
estudo de coorte 
(contemporânea ou 
prospectiva).

1B

Ensaio clínico 
controlado e 
randomizado com 
intervalo de 
confiança estreito.

Coorte, desde o 
início da doença, 
com perda < 20%. 
Critério prognóstico 
validado em uma 
única população.

Coorte validada, com 
bom padrão de 
referência. Critério 
diagnóstico testado 
em um único centro 
clínico.

Estudo de coorte 
(contemporânea ou 
prospectiva) com 
poucas perdas.

1C
Resultados 
terapêuticos do tipo 
“tudo ou nada”.

Série de casos do 
tipo “tudo ou nada”.

Sensibilidade e 
especificidade 
próximas de 100%.

Série de casos do 
tipo “tudo ou nada”.

Grau de recomendação e força de evidência

(continua)
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Grau de 
recomendação

nível de 
evidência

TraTamenTo/
prevenção-eTioloGia

proGnósTico diaGnósTico

diaGnósTico 
preferencial/

prevalência de 
sinTomas

B

2A

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) 
com estudos coorte.

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
coortes históricas 
(retrospectivas) ou de 
segmentos de casos 
não tratados de 
grupo de controle de 
ensaio clínico 
randomizado.

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
estudos de 
diagnósticos de 
nível > 2.

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
estudos sobre 
diagnóstico 
diferencial de nível 
maior ou igual 2B.

2B

Estudo de coorte 
(incluindo ensaio 
clínico randomizado 
de menor qualidade).

Estudo de coorte 
histórica. Seguimento 
de pacientes não 
tratados de grupo de 
controle de ensaio 
clínico randomizado. 
Critério prognóstico 
derivado ou validado 
somente em 
amostras 
fragmentadas.

Coorte exploratório 
com bom padrão de 
referência. Critério 
diagnóstico derivado 
ou validado em 
amostras 
fragmentadas ou 
banco de dados.

Estudo de coorte 
histórica (coorte 
retrospectiva) ou com 
seguimento casos 
comprometidos 
(número grande de 
perdas).

2C

Observação de 
resultados 
terapêuticos 
(outcomes research). 
Estudo ecológico.

Observação de 
evoluções clínicas 
(outcomes research).

Estudo ecológico.

3A

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
estudos  
casos-controle.

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
estudos diagnósticos 
de nível maior ou 
igual 3B.

Revisão sistemática 
(com 
homogeneidade) de 
estudos de nível 
maior ou igual 3B.

3B

Estudo caso-controle. Seleção não 
consecutiva de casos, 
padrão de referência 
aplicado de forma 
pouco consistente.

Coorte com seleção  
não consecutiva de 
casos, ou população 
de estudo muito 
limitada.

C 4

Relato de casos 
(incluindo coorte ou 
caso-controle de 
menor qualidade).

Série de casos (e 
coorte prognóstica 
de menor qualidade).

Estudo caso controle; 
ou padrão de 
referência pobre ou 
não independente.

Série de casos, ou 
padrão de referência 
superado.

D 5 Opinião de especialista sem avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo fisiológico ou 
estudo com animais).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA POR TIPO DE ESTUDO
Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (maio 2001) Projeto Diretrizes AMB-CFM (continuação)
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MAGNITUDE Do PRoBLEMA

Uma epidemia de diabetes mellitus 
(DM) está em curso. Atualmente, esti-
ma-se que a população mundial com 
diabetes é da ordem de 382 milhões 
de pessoas e que deverá atingir 471 
milhões em 2035. Cerca de 80% desses 
indivíduos com DM vivem em países 
em desenvolvimento, onde a epidemia 
tem maior intensidade, com crescen-
te proporção de pessoas afetadas em 
grupos etários mais jovens, coexistin-
do com o problema que as doenças 
infecciosas ainda representam (B).1    

O número de indivíduos diabéticos 
está aumentando em virtude do cresci-
mento e do envelhecimento populacio-
nal, da maior urbanização, da crescente 
prevalência de obesidade e sedentaris-
mo, bem como da maior sobrevida de 
pacientes com DM. Quantificar a preva-
lência atual de DM e estimar o número 
de pessoas com diabetes no futuro é 
importante, pois permite planejar e alo-
car recursos de forma racional (D).2

No Brasil, no final da década de 
1980, estimou-se a prevalência de DM na 
população adulta em 7,6% (A); 3 dados 
mais recentes apontam para taxas mais 
elevadas, como 13,5% em São Carlos-SP 
(A)4 e de 15% em Ribeirão Preto-SP (A).5 

Em  2013, estimou-se que existiriam 
11.933.580 pessoas, na faixa etária de 20 
a 79 anos, com diabetes no Brasil (B).1 

O Estudo Multicêntrico sobre a 
Prevalência do Diabetes no Brasil evi-

denciou a influência da idade na pre-
valência de DM e observou incremento 
de 2,7% na faixa etária de 30 a 59 anos 
para 17,4% na de 60 a 69 anos, ou seja, 
um aumento de 6,4 vezes (A).3

Há marcantes diferenças na preva-
lência de DM entre diversos países e gru-
pos étnicos. Descreveram-se taxas mais 
elevadas para Nauru, na Oceania, e para 
os índios Pima, no Arizona, nos Estados 
Unidos, onde praticamente metade da 
população adulta apresenta DM (B).6   No 
Brasil já tem sido descrita uma elevada 
prevalência de diabetes entre os índios 
Xavante: de 28,2% em ambos os sexos, 
de 18,4% em homens e de 40,6% em 
mulheres, o que evidencia que este é um 
grupo particularmente vulnerável e ne-
cessita atenção especial (A).7

Outros aspectos a destacar são as 
repercussões de mudanças no estilo 
de vida, em curto período de tempo, 
em grupos de migrantes. No Brasil, um 
estudo realizado na comunidade ni-
po-brasileira mostrou aumento vertigi-
noso na prevalência de DM, cuja taxa 
passou de 18,3%, em 1993, para 34,9%, 
em 2000, evidenciando o impacto de al-
terações no estilo de vida, em particular 
do padrão alimentar, interagindo com 
provável suscetibilidade genética (A).8

É difícil conhecer a incidência de 
DM tipo 2 (DM2) em grandes popula-
ções, pois envolve seguimento durante 
alguns anos, com medições periódicas 
de glicemia. Os estudos de incidência 
são geralmente restritos ao DM tipo 1 

(DM1), pois suas manifestações iniciais 
tendem a ser bem características. A 
incidência de DM1 mostra acentuada 
variação geográfica, apresentando ta-
xas por 100 mil indivíduos com menos 
de 15 anos de idade: 38,4 na Finlândia, 
7,6 no Brasil e 0,5 na Coreia, por exem-
plo (B).9 Atualmente, sabe-se que a 
incidência de DM1 vem aumentando, 
particularmente na população infantil 
com menos de 5 anos de idade (B).10

Frequentemente, na declaração de 
óbito não se menciona DM pelo fato 
de serem suas complicações, particu-
larmente as cardiovasculares e cere-
brovasculares, as causas da morte. No 
início do século XXI, estimou-se que 
se atribuíram 5,2% de todos os óbitos 
no mundo ao diabetes, o que torna 
essa doença a quinta principal causa 
de morte. Parcela importante desses 
óbitos é prematura, ocorrendo quando 
ainda os indivíduos contribuem eco-
nomicamente para a sociedade (D).11

Dados brasileiros de 2011 mos-
tram que as taxas de mortalidade por 
DM (por 100 mil habitantes) são de 
30,1 para a população geral, 27,2 nos 
homens e 32,9 nas mulheres, com 
acentuado aumento com o progredir 
da idade, que varia de 0,50 para a faixa 
etária de 0 a 29 anos a 223,8 para a de 
60 anos ou mais, ou seja, um gradiente 
de 448 vezes (B).12 Na maioria dos paí-
ses desenvolvidos, quando se analisa 
apenas a causa básica do óbito, verifi-
ca-se que o DM, entre as principais, fi-

 Epidemiologia e prevenção  
do diabetes mellitus



2

Diretrizes SBD    2014-2015

gura entre a quarta e a oitava posição. 
Estudos brasileiros sobre mortalidade 
por DM, analisando as causas múltiplas 
de morte, ou seja, quando se menciona 
DM na declaração de óbito, mostram 
que a taxa de mortalidade por essa en-
fermidade aumenta até 6,4 vezes (B).13

Ao analisar a importância do DM 
como carga de doença, ou seja, o impac-
to da mortalidade e dos problemas de 
saúde que afetam a qualidade de vida de 
seus portadores, por meio do Disability 
Adjusted Life of Years (DALY), verifica-se 
que em 1999 o DM apresentava taxa de 
12 por mil habitantes, ocupando a oitava 
posição, sendo superado pelo grupo das 
doenças infecciosas e parasitárias, neu-
ropsiquiátricas, cardiovasculares, respi-
ratórias crônicas, do aparelho digestivo, 
neoplasias malignas e doenças muscu-
loesqueléticas (C).14 Nessa comparação, 
deve-se considerar que o DM, como 
única entidade, está sendo comparado a 
grupos de doenças e, mesmo assim, po-
de-se notar sua importância.

Sua natureza crônica, a gravidade 
das complicações e os meios neces-
sários para controlá-las tornam o DM 
uma doença muito onerosa não ape-
nas para os indivíduos afetados e suas 
famílias, mas também para o sistema 
de saúde (D).15 Nos Estados Unidos, es-
timou-se que os custos dos cuidados 
de saúde para um indivíduo com dia-
betes eram duas ou três vezes maiores 
do que os para um sem a doença (C).16

Os custos do DM afetam o indiví-
duo, a família e a sociedade, porém não 
são apenas econômicos. Os custos in-
tangíveis (p. ex., dor, ansiedade, incon-
veniência e perda de qualidade de vida) 
também apresentam grande impacto 
na vida das pessoas com diabetes e seus 
familiares, o que é difícil de quantificar.

Os custos diretos com DM variam 
entre 2,5 e 15% do orçamento anual da 
saúde de um país, dependendo de sua 

prevalência e do grau de complexidade 
do tratamento disponível. Estimativas do 
custo direto para o Brasil oscilam em tor-
no de 3,9 bilhões de dólares americanos, 
em comparação com 0,8 bilhão para a 
Argentina e 2 bilhões para o México (C).17 

Estimativas recentes dos custos do trata-
mento ambulatorial dos pacientes com 
diabetes pelo Sistema Único de Saúde 
brasileiro são da ordem de US$ 2.108,00 
por paciente, dos quais US$ 1.335,00 são 
relativos a custos diretos (B).16

Muitos indivíduos com diabetes 
são incapazes de continuar a trabalhar 
em decorrência de complicações crôni-
cas ou permanecem com alguma limi-
tação no seu desempenho profissional. 
Estimar o custo social dessa perda de 
produtividade não é fácil. Entretanto, 
em algumas situações nas quais se tem 
feito essa estimativa, tais custos repre-
sentam uma importante parcela do to-
tal dos custos. Por exemplo, em 2012, 
as estimativas para os Estados Unidos 
dos custos diretos para o tratamento 
de DM foram de 176 bilhões de dóla-
res em comparação com 69 bilhões de 
dólares para os custos decorrentes da 
perda de produtividade (C).17

Combinando as estimativas para 
25 países latino-americanos, calcula-
se que os custos decorrentes da per-
da de produção pela presença de DM 
podem ser cinco vezes maiores que os 
diretos. Esse fato se deveria ao aces-
so limitado à boa assistência à saúde, 
com consequente elevada incidência 
de complicações, incapacitações e 
morte prematura (D).18

PREVENção

Prevenção efetiva também significa 
mais atenção à saúde de forma eficaz. 
Isso pode ocorrer mediante prevenção 
do início do DM (prevenção primária) 
ou de suas complicações agudas ou 
crônicas (prevenção secundária).

A prevenção primária protege indivíduos 
suscetíveis de desenvolver DM, tendo 
impacto por reduzir ou retardar tanto a 
necessidade de atenção à saúde como a 
de tratar as complicações da doença.

Atualmente, a prevenção primária de 
DM1 não tem uma base racional que 
se possa aplicar a toda população. 
As intervenções populacionais ainda 
são teóricas, necessitando de estudos 
que as confirmem. As proposições 
mais aceitáveis baseiam-se no estí-
mulo do aleitamento materno e em 
evitar a administração do leite de vaca 
nos primeiros 3 meses de vida. Entre-
tanto, o recrutamento de indivíduos de 
maior risco para participar de ensaios 
clínicos é justificável. As intervenções 
propostas têm se baseado em imuno-
modulação ou imunossupressão (B).2,6

Quanto ao DM2, condição na qual a 
maioria dos indivíduos também apre-
senta obesidade, hipertensão arterial 
e dislipidemia, as intervenções devem 
abranger essas múltiplas anormalidades 
metabólicas, o que, além de prevenir o 
surgimento de diabetes, estaria também 
evitando doenças cardiovasculares e 
reduzindo a mortalidade (A).2

Há evidências de que alterações no 
estilo de vida, com ênfase na alimen-
tação e na redução da atividade física, 
associam-se a acentuado incremento na 
prevalência de DM2. Os programas de 
prevenção primária do DM2 baseiam-
se em intervenções na dieta e na prática 
de atividades físicas, visando a combater 
o excesso de peso em indivíduos com 
maior risco de desenvolver diabetes, 
particularmente nos com tolerância à 
glicose diminuída. O Finnish Diabetes 
Prevention Study (DPS)18 mostrou que a 
redução de 3 a 4 kg no peso, em quatro 
anos, diminuiu a incidência de DM em 
58% (A).19  Os resultados do Diabetes 
Prevention Program (DPP) mostraram 
redução de 58% na incidência de casos 
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de DM mediante o estímulo a uma dieta 
saudável e à prática de atividades físicas, 
sendo essa intervenção mais efetiva que 
o uso de metformina (A).20 Em um estudo 
longitudinal com 84.941 enfermeiras e 
seguimento de 16 anos, o controle de 
fatores de risco modificáveis, como dieta 
habitual, atividade física, tabagismo e 
excesso de peso, associou-se à redução 
de 91% na incidência de DM e de 88% nos 
casos com história familiar de DM (A).21

Quanto à prevenção secundária, há 
evidências de que o controle metabólico 
estrito tem papel importante na preven-
ção do surgimento ou da progressão de 
suas complicações crônicas, conforme 
evidenciou o Diabetes Control and Com-
plications Trial (DCCT ) (A)22  para o DM1 e 

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

A frequência do diabetes mellitus está assumindo proporções epidêmicas na maioria dos países A

Na maioria dos países em desenvolvimento, o aumento da incidência do diabetes mellitus ocorre com maior 
intensidade nos grupos etários mais jovens B

A incidência do diabetes tipo 1 está aumentando, particularmente na população infantil com menos de 
cinco anos de idade B

As estatísticas de mortalidade e de hospitalizações por diabetes subestimam sua real contribuição B

As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de óbito de portadores de diabetes B

A parcela importante de óbitos em indivíduos com diabetes é prematura, ocorrendo quando ainda 
contribuem economicamente para a sociedade D

Na atualidade, a prevenção primária do diabetes tipo 1 não tem uma base racional que se possa aplicar à 
população geral B

Intervenções no estilo de vida, com ênfase em alimentação saudável e prática regular de atividade física, 
reduzem a incidência de diabetes tipo 2 A

Intervenções no controle da obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo, além de prevenir 
o surgimento do diabetes, também previnem doenças cardiovasculares A

O  bom controle metabólico do diabetes previne o surgimento ou retarda a progressão de suas 
complicações crônicas, particularmente as microangiopáticas A

Medidas de combate ao tabagismo auxiliam no controle do diabetes e na prevenção da hipertensão arterial 
e de doença cardiovascular B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência;                                     
(C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

o United Kingdom Prospective Diabetes 
Study (UKPDS) para o DM2 (A).23

Outras medidas importantes na 
prevenção secundária são:
•	 Tratamento da hipertensão arterial 

e dislipidemia, o que reduz subs-
tancialmente o risco de complica-
ções do DM (A).2

•	 Prevenção de ulcerações nos pés e 
de amputações de membros infe-
riores por meio de cuidados espe-
cíficos que podem reduzir tanto a 
frequência e a duração de hospita-
lizações quanto a incidência de 
amputações em 50% (A).2

•	 Rastreamento para diagnóstico e 
tratamento precoce da retinopatia, 
que apresenta grande vantagem 

do ponto de vista de custo-efetivi-
dade, dada a importante repercus-
são nos custos diretos, indiretos e 
intangíveis da cegueira (B).2

•	 Rastreamento para microalbuminúria 
é um procedimento recomendável 
para prevenir ou retardar a progres-
são da insuficiência renal, permitindo 
intervir mais precocemente no curso 
natural da doença renal (B).2

•	 Medidas para reduzir o consumo 
de cigarro auxiliam no controle do 
DM, visto que o tabagismo se asso-
cia ao mau controle do diabetes e 
causalmente à hipertensão e à 
doença cardiovascular em pessoas 
com ou sem DM (B).2
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Diabetes mellitus (DM) não é uma única 
doença, mas um grupo heterogêneo de 
distúrbios metabólicos que apresenta 
em comum a hiperglicemia, resultada 
de defeitos na ação da insulina, na 
secreção de insulina ou em ambas.

A classificação atual do DM 
baseia-se na etiologia e não no tipo 
de tratamento, portanto, os termos 
"DM insulinodependente" e "DM 
insulinoindependente" devem ser 
eliminados dessa categoria classifi-
catória. A classificação proposta pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS)1 e pela Associação Americana 
de Diabetes (ADA)2 e aqui recomen-
dada inclui quatro classes clínicas: 
DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), 
outros tipos específicos de DM e DM 
gestacional (Quadro 1). Ainda há 
duas categorias, referidas como pré-
diabetes, que são a glicemia de jejum 
alterada e a tolerância à glicose dimi-
nuída. Essas categorias não são enti-
dades clínicas, mas fatores de risco 
para o desenvolvimento de DM e 
doenças cardiovasculares (DCVs).

DIABETES MELLITUS TIPo 1

O DM1, forma presente em 5% a 10% 
dos casos, é o resultado da destruição 
de células betapancreáticas com conse-
quente deficiência de insulina. Na maio-
ria dos casos, essa destruição de células 
beta é mediada por autoimunidade, 
porém existem casos em que não há 
evidências de processo autoimune, 
sendo, portanto, referidos como forma 
idiopática de DM1. Os marcadores de 
autoimunidade são os autoanticorpos 
anti-insulina, antidescarboxilase do 
ácido glutâmico (GAD 65), antitirosina-
fosfatases (IA2 e IA2B) e antitransporta-
dor de zinco (Znt) (1A).3-7

Esses anticorpos podem estar pre-
sentes meses ou anos antes do diagnós-
tico clínico, ou seja, na fase pré-clínica 
da doença, e em até 90% dos indivíduos 
quando se detecta hiperglicemia. Além 
do componente autoimune, o DM1 
apresenta intensa associação a determi-
nados genes do sistema antígeno leu-
cocitário humano (HLA), alelos que 
podem suscitar o desenvolvimento da 
doença ou proteger contra ela (1A).8,9

A taxa de destruição das células 
beta é variável, sendo, em geral, mais 
rápida entre as crianças. A forma lenta-
mente progressiva ocorre em adultos, 
sendo referida como diabetes 
autoimune latente do adulto (LADA, 
acrônimo em inglês, de latent 
autoimmune diabetes in adults).

O DM1 idiopático corresponde à 
minoria dos casos e caracteriza-se pela 
ausência de marcadores de autoimuni-
dade contra as células beta e não asso-
ciação a haplótipos do sistema HLA. Os 
indivíduos com essa forma de DM 
podem desenvolver cetoacidose e 
apresentam graus variáveis de defi-
ciência de insulina.

Como a avaliação dos autoanticor-
pos não se encontra disponível em 
todos os centros, a classificação etioló-
gica do DM1 nas subcategorias 
autoimune e idiopática pode não ser 
sempre possível.

DIABETES MELLITUS TIPo 2

O DM2 é a forma presente em 90% a 
95% dos casos e caracteriza-se por 
defeitos na ação e secreção da insulina. 
Em geral, ambos os defeitos estão pre-
sentes quando a hiperglicemia se mani-
festa, porém pode haver predomínio de 
um deles. A maioria dos pacientes com 
essa forma de DM apresenta sobrepeso 
ou obesidade, e cetoacidose raramente 
se desenvolve de modo espontâneo, 
ocorrendo apenas quando se associa a 
outras condições, como infecções. O 
DM2 pode ocorrer em qualquer idade, 
mas é geralmente diagnosticado após 
os 40 anos. Os pacientes não dependem 
de insulina exógena para sobreviver, 
porém podem necessitar de tratamento 
com insulina para obter controle meta-
bólico adequado.

Classificação etiológica do diabetes mellitus

QUADRo 1 Classificação etiológica 
do DM

DM1

Autoimune

Idiopático

DM2

Outros tipos específicos de DM

DM gestacional
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Diferentemente do DM1 autoimune, 
não há indicadores específicos para o DM2. 
Há, provavelmente, diferentes de DM, e 
com a identificação futura de processos 
patogênicos específicos ou defeitos gené-
ticos, o número de pessoas com essa forma 
de DM irá diminuir à custa de mudanças 
para uma classificação mais definitiva em 
outros tipos específicos de DM.

oUTRoS TIPoS ESPECÍFICoS  
DE DM

Pertencem a essa classificação for-
mas menos comuns de DM cujos 
defeitos ou processos causadores 
podem ser identificados. A apresen-
tação clínica desse grupo é bastante 
variada e depende da alteração de 
base. Estão incluídos nessa catego-
ria defeitos genéticos na função das 
células beta, defeitos genéticos na 
ação da insulina, doenças do pân-
creas exócrino e outras condições 
listadas no Quadro 2.

DIABETES MELLITUS                   
GESTACIoNAL

Trata-se de qualquer intolerância à 
glicose, de magnitude variável, com 
início ou diagnóstico durante a ges-
tação. Entretanto, aquelas pacientes 
de alto risco e que na consulta inicial 
de pré-natal já preenchem os crité-
rios para diabetes fora da gestação 
serão classificadas não como diabe-
tes gestacional, mas como diabetes 
mellitus. Similar ao DM2, o DM gesta-
cional associa-se tanto à resistência à 
insulina quanto à diminuição da fun-
ção das células beta (A).10-12

O DM gestacional ocorre em 1 a 
14% de todas as gestações, depen-
dendo da população estudada, e rela-
ciona-se com aumento de morbidade 
e mortalidade perinatais.13-15 No Brasil, 

defeiTos GenéTicos na 
função das células beTa

MODY 1 (defeitos no gene HNF4A)

MODY 2 (defeitos no gene GCK)

MODY 3 (defeitos no gene HNF1A) 

MODY 4 (defeitos no gene IPF1)

MODY 5 (defeitos no gene HNF1B)

MODY 6 (defeitos no gene NEUROD1)

Diabetes Neonatal Transitório

Diabetes Neonatal Permanente

DM mitocondrial

Outros

defeiTos GenéTicos na ação da insulina
Resistência à insulina do tipo A

Leprechaunismo

Síndrome de Rabson-Mendenhall

DM lipoatrófico

Outros

doenças do pâncreas exócrino
Pancreatite

Pancreatectomia ou trauma

Neoplasia

Fibrose cística

Pancreatopatia fibrocalculosa

Outros

endocrinopaTias
Acromegalia

Síndrome de Cushing

Endocrinopatias

Glucagonoma

Feocromocitoma

Somatostinoma

Aldosteronoma

Outros

induzido por medicamenTos 
ou aGenTes químicos

Determinadas toxinas

Pentamidina

Ácido nicotínico

Glicocorticoides

Hormônio tireoidiano

Diazóxido

Agonistas beta-adrenérgicos

Tiazídicos

Interferon 

Outros

infecções
Rubéola congênita

Citomegalovírus

Outros

formas incomuns de dm auToimune
Síndrome de Stiff-Man

Anticorpos antirreceptores de insulina

Outros

ouTras síndromes GenéTicas 

por vezes associadas a dm

Síndrome de Down

Síndrome de Klinefelter

Síndrome de Turner

Síndrome de Wolfram

Ataxia de Friedreich

Coreia de Huntington

Síndrome de Laurence-Moon-Biedl

Distrofia miotônica

Síndrome de Prader-Willi

Outros 

QUADRo 2 Outros tipos específicos de DM

MODY: maturity onset diabetes of the young.

cerca de 7% das gestações são compli-
cadas pela hiperglicemia gestacio-
nal.16,17 Deve-se reavaliar pacientes com 
DM gestacional 4 a 6 semanas após o 
parto e reclassificá-las como apresen-
tando DM, glicemia de jejum alterada, 

tolerância à glicose diminuída ou nor-
moglicemia. Na maioria dos casos, há 
reversão para a tolerância normal após 
a gravidez, porém há de 10 a 63% de 
risco de desenvolver DM2 dentro de 
cinco a 16 anos após o parto (B).18-20



7

2014-2015     Diretrizes SBD

CLASSES INTERMEDIÁRIAS      
No GRAU DE ToLERÂNCIA            
À GLICoSE

Referem-se a estados intermediários 
entre a homeostase normal da glicose 
e o DM. A categoria glicemia de jejum 
alterada refere-se às concentrações 
de glicemia de jejum inferiores ao cri-
tério diagnóstico para DM, porém 
mais elevadas que o valor de referên-
cia normal. A tolerância à glicose dimi-
nuída representa uma anormalidade 
na regulação da glicose no estado 
pós-sobrecarga, diagnosticada por 
meio de teste oral de tolerância à gli-
cose (TOTG), o qual inclui a determi-
nação da glicemia de jejum e de 2 
horas após a sobrecarga com 75 g de 
glicose. A glicemia de jejum alterada e 
tolerância à glicose diminuída são 
categorias de risco aumentado para o 
desenvolvimento do DM e o termo 
"pré-diabetes" também é utilizado 
para designar essas condições.

QUADRo 3 Recomendações e 
conclusões finais

recomendação ou 
conclusão

Grau de 
recomendação

Classificação atual 
baseada na etiologia e 
não no tipo de 
tratamento

A

Classes clínicas: DM  
tipo 1, DM tipo 2, DM 
gestacional e outros 
tipos específicos de 
DM

D

Classes intermediárias: 
glicemia de jejum 
alterada e tolerância à 
glicose diminuída

D

(A) Estudos experimentais e observacionais de 
melhor consistência; (B) Estudos experimen-
tais e observacionais de menor consistência;           
(C) Relatos de casos – estudos não controlados; 
(D) Opinião desprovida de avaliação crítica, 
baseada em consenso, estudos fisiológicos ou 
modelos animais.

REFERÊNCIAS

1. Alberti KGMM, Zimmet PZ, for 

the World Health Organization 

Consultation. Definition, diag-

nosis and classification of diabe-

tes mellitus and its complica-

tions. Part 1: diagnosis and clas-

sification of diabetes mellitus. 

Report of a WHO Consultation. 

Geneva: WHO, 1999.

2. American Diabetes Association. 

Diagnosis and classification of 

diabetes mellitus. Diabetes Care. 

2013; 36 (suppl. 1):S67-74.

3. Palmer JP, Asplin CM, Clemons P 

et al. Insulin antibodies in insu-

lin-dependent diabetics before 

insulin treatment. Science. 

1983;222:1337.

4. Baekkeskov S, Aanstoof H, Christ-

gau S et al. Identification of the 64K 

autoantigen in insulindependent 

diabetes as the GABA-synthesizing 

enzyme glutamic acid decarboxi-

lase. Nature. 1990;347:151.

5. Rabin DU, Pleasic SM, Shapiro JA et 

al. Islet cell antigen 512 is a diabe-

tes-specific islet autoantigen 

related to protein tyrosine phos-

phatases. J Immunol. 1994;152:3183.

6. Gorus KF, Goubert P, Semakula C et 

al. IA-2-autoantibodies comple-

ment GAD65-autoantibodies in 

new-onset IDDM patients and help 

predict impending diabetes in their 

siblings. The Belgian Diabetes Reg-

istry. Diabetologia. 1997;40:95.

7. Baekkeskov S, Aanstoot HJ, 

Christgau S et al. Identification 

of the 64K autoantigen in insu-

lin-dependent diabetes as the 

GABA-synthesizing enzyme glu-

tamic acid decarboxylase. 

Nature. 1990;347:151.

8. Todd JA, Bell JI, McDevin HO. 

HLADQb gene contributes to 

susceptibility and resistance to 

insulindependent diabetes mel-

litus. Nature. 1987;329:599.

9. Erlich H, Valdes AM, Noble J et al. 

HLA DR-DQ haplotypes and 

genotypes and type 1 diabetes 

risk: analysis of the type 1 diabe-

tes genetics consortium fami-

lies. Diabetes. 2008; 57:1084.

10. Kuhl C. Insulin secretion and 

insulin resistance in pregnancy 

and GDM: implications for diag-

nosis and management. Diabe-

tes. 1991;40:18.

11. Kaulzky-Willer A, Prager R, Wald-

hausl W et al. Pronounced insu-

lin resistance and inadequate 

betacell secretion characterize 

lean gestational diabetes during 

and after pregnancy. Diabetes 

Care. 1997;20:1717.

12. Buchanan TA, Meltzger BE, Frein-

kel N, Bergman RN. Insulin sensi-

tivity and B-cell responsiveness 

to glucose during late pregnancy 

in lean and moderately obese 

women with normal glucose tol-

erance or mild gestational diabe-

tes. Am J Obstet Gynecol. 

1990;162:1008.

13. Coustan DR. Gestational diabetes. 

Diabetes in America. In: National 

Institutes of Diabetes and Diges-

tive and Kidney Diseases. 2. ed. 

NIH Publicação n. 95-1468. 

Bethesda: NIDDK, 1995. p. 703-17.

14. Lawrence JM, Contreras R, Chen W, 

Sacks DA. Trends in the prevalence 

of preexisting diabetes and gesta-

tional diabetes mellitus among a 

racially/ethnically diverse popula-

tion of pregnant women, 1999-

2005. Diabetes Care. 2008;31:899.



8

Diretrizes SBD    2014-2015

15. Dornhorst A, Paterson CM, Nicholls 
J et al. High prevalence of gesta-
tional diabetes in women from eth-
nic minority groups. Diabet Med. 
1992;9:820.

16. Schmidt MI, Duncan BB, Reichelt AJ et 
al. Gestational diabetes mellitus diag-
nosed with a 2-h 75-g oral glucose tol-
erance test and adverse pregnancy 
outcomes. Diabetes Care. 2001;24:1151.

17. Schmidt MI, Matos MC, Reichelt AJ,                    
Forti AC, Lima L, Duncan BB. Preva-
lence of gestacional diabetes melli-
tus – do the new WHO criteria make 
a difference? Diabet Med. 2000; 
17:376-80. 

18. Kim C, Newton KM, Knoop RH. Ges-
tational diabetes and the incidence 
of type 2 diabetes. Diabetes Care. 
2002; 25:1862..

19. Jarvela IY, Juutinen J, Koskela P et al. 
Gestational identifies women at risk 
for permanent type 1and type 2 
diabetes in fertile age: Predictive 
role of autoantibodies. Diabetes 
Care. 2006;29:607.

20. Henry OA, Beischer N. Long-term impli-
cations of gestational diabetes for the 
mother. Bailliere´s Clinical Obstetrics 
and Gynaecology. 1991;5:461.



9

2014-2015     Diretrizes SBD

INTRoDUção

A evolução para o diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) ocorre ao longo de um período 
de tempo variável, passando por está-
gios intermediários que recebem a 
denominação de glicemia de jejum 
alterada e tolerância à glicose dimi-
nuída. Tais estágios seriam decorrentes 
de uma combinação de resistência à 
ação insulínica e disfunção de célula 
beta. No diabetes mellitus tipo 1 (DM1), 
o início geralmente é abrupto, com 
sintomas indicando de maneira contun-
dente a presença da enfer midade.1,2

O critério diagnóstico foi modifi-
cado, em 1997, pela American Diabetes 
Association (ADA), posteriormente 
aceito pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasi-
leira de Diabetes (SBD).1,2

As modificações foram realizadas 
com a finalidade de prevenir de 
maneira eficaz as complicações micro e 
macrovasculares do DM.3-5

Atualmente são três os critérios 
aceitos para o diagnóstico de DM com 
utilização da glicemia (Quadro 1):
•	 Sintomas de poliúria, polidipsia e 

perda ponderal acrescidos de 
glicemia casual > 200 mg/dl. 
Compreende-se por glicemia 
casual aquela realizada a qualquer 
hora do dia, independentemente 
do horário das refeições (A).1,2

•	 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl 
(7 mmol/l). Em caso de pequenas 
elevações da glicemia, o diag-

Métodos e critérios para o diagnóstico  
do diabetes mellitus

QUADRo 1 Valores de glicose plasmática (em mg/dl) para diagnóstico de 
diabetes mellitus e seus estágios pré-clínicos

caTeGoria JeJum* 
2 h após 75 G 

de Glicose
casual**

Glicemia normal < 100 < 140

Tolerância à glicose  
diminuída

> 100 a < 126 ≥ 140 a < 200

Diabetes mellitus ≥ 126  ≥ 200 
≥ 200 (com sintomas 
clássicos)***

*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas;                                         
**Glicemia plasmática casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o inter-
valo desde a última refeição;                                                                                                                                                
***Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e perda não explicada de peso.
Nota: O diagnóstico de DM deve sempre ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos 
que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas óbvios de DM.

nóstico deve ser confirmado 
pela repetição do teste em outro 
dia (A).1,2

•	 Glicemia de 2 horas pós-sobrecarga 
de 75 g de glicose > 200 mg/dl (A).1,2

O teste de tolerância à glicose deve 
ser efetuado com os cuidados preconi-
zados pela OMS, com coleta para dife-
renciação de glicemia em jejum e 120 
minutos após a ingestão de glicose.

É reconhecido um grupo interme-
diário de indivíduos nos quais os níveis 
de glicemia não preenchem os crité-
rios para o diagnóstico de DM. São, 
entretanto, muito elevados para serem 
considerados normais.7 Nesses casos 
foram consideradas as categorias de 
glicemia de jejum alterada e tolerância 
à glicose diminuída, cujos critérios são 
apresentados a seguir.

GLICEMIA DE JEJUM ALTERADA

•	 Glicemia de jejum > 100 mg/dl e 
<  126 mg/dl. Esse critério ainda 
não foi oficializado pela OMS, 
porém já existe uma recomen-
dação da Federação Internacional 
de Diabetes (IDF) acatando o 
ponto de corte para 100 mg/dl.

•	 Tolerância à glicose diminuída. 
Ocorre quando, após uma sobre-
carga de 75 g de glicose, o valor de 
glicemia de 2 horas situa-se entre 
140 e 199 mg/dl (B).2-6

O método preferencial para deter-
minação da glicemia é sua aferição no 
plasma. O sangue deve ser coletado 
em um tubo com fluoreto de sódio, 
centrifugado, com separação do 
plasma, que deverá ser congelado para 
posterior utilização. Caso não se 
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disponha desse reagente, a determi-
nação da glicemia deverá ser imediata 
ou o tubo mantido a 4oC por, no 
máximo, 2 horas.8

Para a realização do teste de tole-
rância à glicose oral algumas conside-
rações devem ser levadas em conta:8

•	 Período de jejum entre 10 e 16 horas. 
•	 Ingestão de pelo menos 150 g de 

glicídios nos três dias anteriores à 
realização do teste. 

•	 Atividade física normal.
•	 Comunicar a presença de infec-

ções, ingestão de medicamentos 
ou inatividade.

•	 Utilizar 1,75 g de glicose por quilo-
grama de peso até o máximo de 75 g.
As fitas com reagentes não são 

tão precisas quanto as dosagens plas-
máticas e não devem ser usadas para 
o diagnóstico.

Em julho de 20099 foi proposta a 
utilização de hemoglobina glicada 
(HbA1c) como critério de diagnóstico 
para o DM. A alegação é que a medida 
da HbA1c avalia o grau de exposição à 
glicemia durante o tempo e os valores 
se mantêm estáveis após a coleta. Em 
janeiro de 2010, a ADA modificou o 
critério inicial. As recomendações 
atuais são as seguintes:10

•	 Diabetes – HbA1c > 6,5% a ser 
confirmada em outra coleta. 
Dispensável em caso de sintomas 
ou glicemia > 200 mg%.

•	 Indivíduos com alto risco para o 
desenvolvimento de diabetes – 
HbA1c entre 5,7 e 6,4%.
O valor de 6,5% foi escolhido com 

base no ponto de inflexão para a preva-
lência de retinopatia. O valor de 5,7 
apresenta uma sensibilidade de 66% e 
uma especificidade de 88% para 
predizer o desenvolvimento de diabetes 
mellitus nos 6 anos subsequentes.1

Entretanto, existem alguns 
problemas para a aplicação desse parâ-
metro como critério diagnóstico do DM, 

mesmo com a exclusão de imperfeições 
na padronização: hemoglobinopatias, 
ane mias hemolítica e ferropriva.

Outro ponto a considerar é a 
discordância entre os resultados da 
glicemia e da HbA1c quando, mesmo 
após a repetição deles, somente um 
permanecer anormal. Nesse caso, a 
pessoa deve ser considerada diabética.

Recentemente11 foi levantada a 
questão da influência das etnias. Os indi-
víduos afrodescendentes possuem 
níveis mais elevados de HbA1c do que os 
caucasoides para valores iguais de 
glicemia em todas as categorias: tole-
rância normal à glicose, pré-diabetes e 
DM. Um estudo no Reino Unido demons-
trou que os asiáticos também apresen-
tavam níveis de HbA1c mais elevados 
quando comparados a caucasoides com 
níveis glicêmicos semelhantes.12

A OMS, por outro lado, recomenda 
que HbA1c de 6,5% seja compatível 
com o diagnóstico de DM, porém 
considera indivíduos com níveis entre 
6 e 6,4% como possuindo alto risco de 
evoluir para DM.13

Por outro lado, estudo recente 
concluiu que a concentração de HbA1c 
associada a incidência de retinopatia é 
mais baixa nos afrodescendentes do 
que nos caucasoides.14

As razões para essa discrepância 
ainda não estão elucidadas.

Em conclusão, os critérios para 
diagnóstico de DM por glicemia plas-
mática possuem nível A de evidência.

Para a hemoglobina glicada são 
necessários mais estudos.
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Análise dos marcadores de resistência  
à insulina na clínica diária

INTRoDUção – ASPECToS     
CLÍNICoS RELEVANTES

O conceito de sensibilidade à insu-
lina foi introduzido por Sir Harold 
Himsworth, em 1939, ao estudar a res-
posta de pacientes diabéticos ao estí-
mulo glicêmico e à insulina.1 Pode-se 
definir resistência à insulina (RI) como 
uma perturbação das vias de sinaliza-
ção, mediadas pela insulina, em que 
as concentrações normais do hormô-
nio produzem uma resposta biológica 
subnormal.2 Um aumento da função 
β-celular pode compensar a RI, resul-
tando em tolerância normal à glicose 
(NGT). Todavia, quando a RI excede 
a capacidade funcional e adaptativa 
das células β, instaura-se a deteriora-
ção da tolerância à glicose, que pode 
culminar com o diabetes mellitus de 
tipo 2 (DM2).2,3  Quando ocorre a des-
compensação da função β-celular, 
a insulinemia deixa de ser um bom 
parâmetro para estimar a RI.

A insulina influencia ou controla 
um grande número de processos fisio-
lógicos embora seja conhecida, sobre-
tudo, por suas ações na homeostase da 
glicose. Em resposta à elevação da gli-
cemia, a secreção de insulina aumenta 
estimulando a captação de glicose, a 
síntese de glicogênio e a inibição da 
glicogenólise e da gliconeogênese3. 
Além disso, a insulina apresenta outros 
efeitos metabólicos, tais como: regu-
lação da expressão de genes, meta-
bolismo dos lipídeos no músculo e no 

tecido adiposo, crescimento, desen-
volvimento e sobrevivência celular. 
A resistência às ações hormonais é 
um fenômeno relativamente comum 
em endocrinologia. Entretanto, é sur-
preendente quanto a RI é prevalente na 
população (25 a 30%),4 sendo compo-
nente de condições fisiológicas como 
puberdade e gravidez, e de condições 
patológicas como DM2 (em mais de 
90% dos pacientes), obesidade, hiper-
tensão arterial,5 síndrome metabólica,6 

alterações do metabolismo da gli-
cose,2,3 dislipidemia, síndrome do ová-
rio policístico, esteato-hepatite não 
alcoólica (NASH), entre outras. Nesses 
casos, a RI é uma alteração fisiopatoló-
gica de base, precedendo (mesmo por 
vários anos) e/ou contribuindo para 
o surgimento da respectiva condição 
patológica. 

Em 1988, Reaven7 propôs a deno-
minação de síndrome X, que origi-
nou as atuais definições de síndrome 
metabólica ou síndrome da resistência 
à insulina,4 para alterações que englo-
bam simultaneamente a deterioração 
do metabolismo da glicose, o aumento 
das VLDL, a diminuição do HDL, altera-
ção de fatores hemodinâmicos, obesi-
dade e hipertensão arterial. A proposta 
incluiu a RI como fator essencial na 
gênese e no aumento do risco cardio-
vascular. Portanto, a avaliação, o acom-
panhamento e o tratamento da RI são 
importantes na prática clínica. 

Os efeitos da insulina são media-
dos por meio de receptores localizados 

na membrana plasmática das célu-
las-alvo, altamente conservados em 
mamíferos.4 A ligação ao receptor ativa 
a cascata de sinalização intracelular 
que induz à translocação dos trans-
portadores de glicose (GLUT 1-4) para a 
membrana celular e/ou a modificação 
de diversos processos metabólicos. Os 
mecanismos envolvidos na redução da 
função insulínica incluem a presença 
de antagonistas extracelulares ou, 
principalmente, os defeitos presentes 
nas células-alvo ao nível dos recepto-
res insulínicos ou da cascata de even-
tos pós-receptores. A homeostase da 
glicose é resultado da interação entre 
a secreção de insulina por parte das 
células β-pancreáticas e da captação 
de glicose por parte dos tecidos peri-
féricos sensíveis à insulina. O aumento 
da glicemia estimula a secreção de 
insulina, que por sua vez diminui a 
concentração de glicose dose-tempo 
dependente.8  Sabe-se que a hiperinsu-
linemia sustentada inibe tanto a secre-
ção como a ação da insulina.8,9 Por sua 
vez, a hiperglicemia crônica é capaz 
de inibir tanto a secreção de insulina 
induzida por glicose9,10 quanto a sensi-
bilidade celular à insulina.10 A deterio-
ração da função da célula β e da ação 
insulínica inicia-se anos antes do diag-
nóstico do diabetes, e comumente, a 
hiperglicemia crônica está associada à 
secreção insulínica deficiente e à RI.11

A obesidade, especialmente 
a visceral, é um dos fatores mais 
importantes para o desenvolvimento 
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do diabetes, por meio de diversos 
mecanismos, como aumento dos áci-
dos graxos livres circulantes (FFAs), 
diminuição da adiponectina e secre-
ção pelo tecido adiposo de citocinas 
(como o fator de necrose tumoral 
alfa [TNF-α] e a interleucina-6) que 
em última análise exacerbam a RI.12 O 
acúmulo de gordura em outros teci-
dos, como os do fígado, do músculo 
e do pâncreas, reduz a capacidade do 
fígado e do músculo em metabolizar a 
glicose, sendo a infiltração gordurosa 
hepática particularmente relacionada 
à RI. No pâncreas endócrino, contribui 
para a disfunção da célula β, e sua des-
truição pela apoptose e pelo estresse 
oxidativo, quadro denominado lipo-
toxicidade. Uma vez instalada a hiper-
glicemia, os seus efeitos adversos nos 
tecidos constituem a glicotoxicidade: 
no músculo esquelético, a hiperglice-
mia interfere com a ação da insulina 
por uma variedade de mecanismos; 
no pâncreas, aumenta o estresse 
oxidativo, reduzindo ulteriormente 
a secreção de insulina. A glicotoxici-
dade altera o equilíbrio do ciclo apop-
tose-regeneração da célula β aumen-
tando a perda de massa celular.2,10 

MÉToDoS DE AVALIAção

A RI pode ser acessada diretamente 
utilizando-se testes de diagnós-
tico laboratorial que avaliam sua 
presença e magnitude. A avaliação 
direta, considerada “padrão-ouro”, 
pressupõe a medida da ação da insu-
lina exógena, como no clamp eugli-
cêmico hiperinsulinêmico (EHC); ou 
da insulina endógena liberada a par-
tir de um estímulo: glicose endove-
nosa, como no IVGTT minimal model 
de Bergman13 e no clamp hiperglicê-
mico; ou após estímulos por via oral 
com glicose (teste oral de tolerância 
à glicose, TOTG) ou com alimentos 

como o mixed meal tolerance test 
com composição estandardizada e 
predeterminada (MTT). O EHC inter-
rompe o mecanismo de feedback 
fisiológico existente entre a glicemia 
e a secreção de insulina enquanto 
que, nos demais testes, o feedback 
fisiológico não é interrompido e, 
outros fatores envolvidos tais como 
a função β-celular, o efeito dos hor-
mônios incretínicos e a produção 
hepática de glicose (EGP) devem se 
considerados na avaliação final da 
sensibilidade à insulina.

 Entretanto, alguns destes méto-
dos não são de uso comum na prática 
clínica pelo alto custo, dificuldade 
técnica e tempo longo de execução. 
Dessa forma, vários autores buscam 
marcadores laboratoriais ou clínicos 
mais acessíveis para a prática clínica. 
Marcadores, como o HOMA-R, são usa-
dos corriqueiramente e apresentam, 
sobretudo, a vantagem de serem cal-
culados a partir de uma única amostra 
de sangue obtida em jejum. 

CLAMP EUGLICÊMICo 
HIPERINSULINÊMICo 

Técnica considerada padrão ouro14 e 
referência para outros testes. Foi desen-
volvida inicialmente por Andres et al.15 

que, em 1966, fizeram uma analogia 
com o método do clamp de voltagem, 
utilizado em estudos de neurociência. 
As medidas são altamente reprodutí-
veis, pois são obtidas em um estado que 
se aproxima do equilíbrio, havendo um 
coeficiente de variação intraindividual 
em torno de 10%. O clamp pode ser rea-
lizado mesmo em pacientes com grave 
disfunção da célula β, pois não depende 
da secreção hormonal. A técnica prevê 
a infusão de insulina regular humana, 
na forma de um bolus seguido de infu-
são contínua por todo o estudo, com o 
objetivo de obter uma insulinemia que 

reproduza os níveis normais do período 
pós-prandial. A glicemia é mantida 
estável, nos níveis do jejum (isoglicê-
mico) ou, em níveis predeterminados 
∼100 mg/dl (euglicêmico) por meio 
da infusão simultânea de uma solução 
de glicose hipertônica, em velocidade 
variável. Alcançada a condição de equi-
líbrio – steady state, as taxas de infusão 
de glicose serão iguais às taxas da cap-
tação pelos tecidos sensíveis à insulina 
(taxa metabólica ou M value) desde que 
ocorra supressão total da produção 
endógena de glicose (EGP). Nos casos 
em que a EGP não é completamente ini-
bida pela hiperinsulinemia, a captação 
de glicose será igual à soma da taxa de 
infusão de glicose e da EGP. Para ava-
liar adequadamente a EGP é necessário 
associar glicose marcada com isótopos 
estáveis ou radioativos, o que complica 
ulteriormente o método. Deve-se res-
saltar, porém, que a EGP é parcialmente 
inibida, mesmo em pacientes diabéti-
cos,16 validando o M value do clamp sem 
a medida concomitante da EGP. Pode-se 
realizar qualquer combinação entre gli-
cose e insulina, permitindo investigar 
diferentes situações, p. ex., a secreção 
de hormônios contrarreguladores da 
hipoglicemia. O clamp pode ser combi-
nado com outros procedimentos para 
avaliar ações específicas da insulina: 
com glicose marcada avalia o efeito na 
EGP; com ácidos graxos e aminoácidos 
marcados, avalia a lipólise e a degrada-
ção proteica; com a calorimetria indi-
reta, a termogênese e a oxidação de 
substratos; com o PETScan com glicose 
marcada avalia a captação regional de 
glicose estimulada pela insulina.

O ponto de corte RI/sensibilidade 
normal para o M value foi avaliado 
em 28 µmol/min/kg de massa magra 
mediante análise dos resultados de um 
grande número de pessoas submetidas 
ao clamp com infusão de insulina a 40 
mU/m2/min,17 embora diferenças popu-
lacionais tenham sido descritas.
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O clamp, em sua versão mais sim-
ples, avalia a ação insulínica nas condi-
ções experimentais em que se realiza, 
ou seja, com o paciente em repouso e 
em jejum, mas com insulinemia e gli-
cemia determinadas pelo experimen-
tador. A sensibilidade à insulina esti-
mada pode não se correlacionar com 
a sensibilidade em jejum, quando a 
produção endógena de glicose, predo-
minantemente hepática, e a utilização 
de glicose não dependente de insulina 
coordenam a homeostase. O clamp 
também não simula o feedback entre 
glicose e insulina durante as modifica-
ções fisiológicas destes. Apesar dessas 
limitações, vem sendo adotado em inú-
meros estudos experimentais, em pou-
cos estudos populacionais, como nos 
índios Pima18 e no EGIR-RISC Study,19 e, 
em alguns estudos clínicos.

IVGTT – INTRAVENOUS GLUCOSE 
TOLERANCE TEST E MINIMAL 
MODEL DE BERGMAN (FSIVGTT)

Proposto por Bergman et al.,13 trata-se 
de coleta frequente de amostras, asso-
ciado a modelo matemático que repre-
senta a cinética da glicose em distri-
buição mono-compartimental. O teste 
avalia a captação de glicose, um índice 
de sensibilidade à insulina (SI) que 
estima o clearance fracional de glicose 
pelos tecidos com insulinemia basal. 
Avalia ainda a primeira e a segunda fase 
de secreção de insulina (φ1 e φ2) e a glu-
cose effectiveness (SG). A SI é calculada a 
partir da inclinação da curva (slope) de 
decaimento da glicose plasmática e não 
considera a insulinemia. Logo, o índice 
não pode discernir entre captação de 
glicose promovida pela insulina, inibi-
ção da EGP e a captação promovida pela 
própria concentração de glicose. Esse 
método e o clamp hiperglicêmico, tam-
bém considerados como padrão-ouro, 
são utilizados menos frequentemente 

que o clamp euglicêmico, e para avaliar 
a RI dependem de secreção insulínica 
bastante preservada, não sendo acon-
selhados em indivíduos com função 
β-celular muito reduzida.14  Outro incon-
veniente do FSIVGTT é a necessidade de 
cálculos  computacionais complexos e 
pouco acessíveis a partir das concentra-
ções obtidas. 

CLAMP HIPERGLICÊMICo

Utilizado principalmente para avaliar 
a secreção de insulina, avalia também 
a sensibilidade à insulina. Apresenta 
boa correlação de resultados com o 
clamp euglicêmico. A glicose é infun-
dida inicialmente em bolus e depois 
em velocidade variável para alcançar e 
manter uma hiperglicemia constante, 
induzindo assim uma fase rápida e uma 
fase lenta de secreção hormonal. A RI 
pode ser estimada por meio da relação 
entre a insulinemia alcançada e a taxa 
de infusão de glicose exógena, que é 
proporcional à ação insulínica.14

“MARCADoRES” DA RESISTÊNCIA 
INSULÍNICA – JEJUM

Marcadores, markers ou índices sim-
ples de sensibilidade à insulina podem 
ser obtidos a partir de amostras de 
sangue em jejum ou a partir de testes 
menos invasivos, como o TOTG ou MTT. 
Esses marcadores são as ferramentas 
mais usadas para a avaliação da RI pelo 
baixo custo, fácil execução e aceitação 
por parte dos pacientes. Uma de suas 
limitações é a dificuldade de interpre-
tação de certos índices, como a razão 
glicose/insulina em indivíduos diabé-
ticos que apresentam hiperglicemia 
em jejum, ou ainda hiperinsulinemia 
acompanhada de hiperglicemia em 
jejum. A insulinemia de jejum apre-
senta, em algumas condições, boa 

correlação com os métodos diretos de 
avaliação da RI, mas é menos precisa 
em indivíduos diabéticos, obesos e 
idosos. Variações biológicas dos níveis 
plasmáticos de insulina podem alterar 
os índices de RI obtidos. Alguns auto-
res sugerem a coleta de três amostras 
de sangue em jejum (com intervalos de 
cinco minutos entre elas) para reduzir 
as discrepâncias relacionadas às varia-
ções pulsáteis da secreção de insulina; 
presentes sobretudo em indivíduos 
saudáveis e em menor intensidade em 
pacientes intolerantes à glicose (IGT) e 
portadores de T2DM.20

No Quadro 1 são apresentados 
alguns dos marcadores para o diagnós-
tico da RI.

Métodos como o HOMA-IR21 e 
o QUICKI,22 e o revised QUICKI23 que 
medem a insulinemia em relação à 
glicemia, são mais precisos que a 
insulinemia isoladamente (Quadro 
1). A associação desses índices a cri-
térios clínicos melhora o diagnóstico 
da RI, como demonstrado por Stern 
et al.,17 que obtiveram especificidade 
e sensibilidade de 78,7% e 84,9% 
para HOMA-IR > 4,65 ou índice de 
massa corporal (IMC) > 28,9 kg/m2 ou 
HOMA-IR > 3,60 e IMC > 27,5 kg/m2 

quando comparados ao clamp. O revi-
sed QUICKI apresentou as melhores 
correlações com as medidas do clamp, 
próximas aos índices derivados do 
OGTT (Stumvoll MCR, OGIS, Stumvoll 
ISI e GUT index), em extensa meta
-análise24. Após o revised QUICKI, as 
melhores correlações em jejum foram 
obtidas pelo QUICKI, log HOMA-IR e 
HOMA2- S.24

Novos resultados trouxeram à luz 
diferenças na IR  e na secreção de insu-
lina relacionadas às origens étnicas 
de uma população.25 Essas diferenças 
são relacionadas aos tecidos periféri-
cos (músculo e adiposo) e ao fígado.26 
No Brasil, com uma população misci-
genada de diferentes origens étnicas, 
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QUADRo 1 Principais marcadores para estimar a sensibilidade/RI na prática clínica

marcador amosTra/ TesTe fórmula comenTários ref.

HOMA-IR 
Insulinemia (FPI) e 
glicemia (FPG) em 
jejum

[(FPI µU/ml* FPG mmol/l) / 22,5]

Valores de resistência descritos como 
porcentagem da população de referência. 
Derivado de modelo matemático; 
correlaciona bem com a RI hepática

HOMA2-S: www.dtu.ox.ac.uk/
homacalculator/index.php

21

Critério clínico + 
HOMA (modelos 
1, 2 e 3 de Stern)

Índice de massa 
corporal e HOMA-IR

HOMA-IR > 4,65 ou IMC > 28,9 kg/m2 ou 
HOMA-IR > 3,60 e IMC > 27,5 kg/m2

Critérios obtidos a partir da análise 
de 2.138 clamps em pessoas não 
diabéticas de origem multiétnica; altas 
especificidade e sensibilidade

17

QUICKI
revised QUICKI*

Insulinemia, 
glicemia e FFA* em 
jejum

[1/l (log FPI µU/ml+ log FPG mg/dl)]
[1/l (log FPI µU/ml + log FPG mg/dl + 
log (FFAmmol/l)]

Índice quantitativo de sensibilidade 
insulínica, com resolução semelhante 
ao HOMA-IR. A adição dos FFAs à 
formula original (revised) aumenta sua 
correlação ao Clamp.

22
23

TyG index
Glicemia e 
triglicerídeos (TG) 
em jejum

[Ln TG mg/dl x FPG mg/dl/2]

Comparado ao clamp euglicêmico        
em pacientes com diferentes graus de 
tolerância à glicose: boa especificidade    
e sensibilidade

37

ISI composite

Glicemia e 
insulinemia em 
jejum e médias de 
um TOTG standard

10.000/l FPG*FPI*Glic média*Ins média 
Criado por Matsuda e DeFronzo apresenta 
boa correlação com o clamp euglicêmico

29

ISI – Stumvol

Glicemia e 
insulinemia em 
jejum e médias de 
um TOTG standard

MCR = – 13 – 0,0042*Ins120’ – 0,384 x 
Glic 90’ – 0,0209*FPI

ISI = 0,157 – 4,576*10-5 x Ins120’ – 
0,00519*Glic 90’ – 0,0002999*FPI

Outras duas fórmulas incluem o índice de 
massa corporal. Clearance metabólico da 
insulina (MCR) e Sensibilidade à insulina (SI)

38

KITT
Glicemia em jejum 
e após estímulo 
com insulina

(KITT = (0,693/t1/2)*100)

Bolus de insulina endovenosa; relação 
entre o tempo e grau de redução da 
glicemia estima a sensibilidade. Ao 
contrário do clamp e do FSIVGTT que 
são muito seguros, o ITT, de fácil e rápida 
realização, pode induzir hipoglicemia

14

não possuímos um valor de referência. 
Como consequência, utilizamos valo-
res obtidos, sobretudo, na população 
europeia. Um estudo brasileiro suge-
riu 2.71 como ponto de corte para RI 
no HOMA-IR,27 mas novos estudos são 
necessários para confirmação. 

Salientamos aqui a importância 
da obesidade e da obesidade central 
como fatores preditivos de RI. De fato, 

o IMC e a medida da cintura se corre-
lacionam muito bem com os resulta-
dos do clamp euglicêmico. A circunfe-
rência do pescoço também tem sido 
associada à resistência à insulina. Um 
estudo isolado determinou pontes de 
corte para a circunferência do pescoço 
na população brasileira: maior que 
39,6 cm no homem e > que 36,1 cm 
na mulher são associados a uma maior 

probabilidade de resistência à insulina 
e síndrome metabólica.27

Recentemente foi identificada, 
por  meio da metabolômica, uma forte 
associação entre α-hidroxibutirato (um 
produto da degradação de aminoáci-
dos) e RI.28 A partir de amostra de san-
gue em jejum e usando a população 
do estudo RISC foi desenvolvido um 
teste contendo uma combinação de 
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metabólitos – QuantoseTM. Este teste 
apresentou valor preditivo para a dete-
rioração de NGT a IGT em follow-up de 
3 anos,29 mas deverá ser aplicado em 
outros estudos populacionais para a 
sua validação como medida e fator 
preditivo da RI.

ÍNDICES DE SENSIBILIDADE 
À INSULINA – ESTÍMULo 
CoM GLICoSE VIA oRAL                                   
E oU ALIMENToS

O TOTG é utilizado, sobretudo, como 
ferramenta para classificar a tolerância 
aos carboidratos. A resposta glicêmica 
e insulinêmica durante o teste refletem 
a relação entre a função da célula β em 
produzir e secretar insulina e a ação 
insulínica nos tecidos sensíveis. O MTT 
verifica a resposta não só à glicose, mas 
também às proteínas e lipídios.

A sensibilidade à insulina durante 
o TOTG e durante o MTT pode ser esti-
mada pelo clearance de glicose com 
o uso de glicose marcada (método 
padrão-ouro nesta condição, mas 
dispendioso e que necessita exper-
tise) ou por diversos índices, como 
o insulin sensitivity from oral glucose 
(OGIS)30 e o Matsuda.31 O OGIS equivale 
ao clamp euglicêmico no cálculo da 
captação de glicose, pois tem como 
característica estimar o clearance da 
glicose. Trata-se de índice derivado 
de um modelo matemático e vali-
dado com as medidas obtidas com 
o clamp. Pode ser calculado online: 
<http://webmet.pd.cnr.it/ogis/ogis.
php>. O seu uso foi estendido ao 
MTT, obtendo-se boa discriminação 
entre pacientes portadores de DM2 
e voluntários com NGT ou IGT.32

Vários marcadores de resistência/ 
sensibilidade à insulina se correlacio-
nam com os resultados do clamp eugli-
cêmico, com um índice de correlação 
em torno de 0,50 a 0,70, demonstrando 

a utilidade, mas também a limitação, 
dessas medidas e estimativas.33,34

AVALIAção DA Ação DA 
INSULINA SoBRE A PRoDUção 
ENDÓGENA DE GLICoSE (EGP)

Essa avaliação, particularmente compli-
cada, envolve o uso de glicose marcada 
(método padrão-ouro), preferivelmente 
com isótopos estáveis como o deutério, 
concomitantemente ao clamp, ao TOTG 
ou ao MTT e análise com modelos de 
cinética da distribuição da glicose. A 
resistência hepática à insulina é então 
calculada como o produto da EGP e da 
insulinemia basal35 e é correlacionada 
com a resistência periférica à insulina.

Recentemente, a EGP foi avaliada 
no estudo RISC durante um clamp eugli-
cêmico. A seguir, obteve-se um índice 
para estimar a EGP, com boa correlação 
à medida padrão, usando parâmetros 
mais simples: Liver IR index = -0,091 + 
(log ins AUC0-120 min *0,400) + (log 
fat mass % *0,346) (log HDL cholesterol 
*0,408) + log BMI *0,435), onde AUC = 
área sob a curva de insulina no TOTG, 
BMI = body mass index, e a fat mass % foi 
avaliada por impedanciometria.36 Esse 
índice foi sucessivamente correlacio-
nado com fatores de risco cardiovascu-
lar em 8.750 homens não diabéticos em 
estudo sobre síndrome metabólica.37 A 
correlação com alguns fatores de risco, 
tais como colesterol total, triglicerídeos 
e proteína C reativa foi maior do que a 
observada com o SI de Matsuda, suge-
rindo validade do índice.

MoNIToRIZAção LABoRA-
ToRIAL DA RESISTÊNCIA À 
INSULINA

Idealmente, a RI deveria ser ava-
liada usando-se o clamp euglicê-
mico hiperinsulinêmico. O fato deste 

procedimento não ser possível na 
prática clínica não diminui a impor-
tância de avaliar e, em determinados 
casos, tratar a RI. O uso de marcadores 
substitutivos é muito útil, desde que 
se considerem os pontos positivos e 
negativos inerentes a cada método.

Alguns cuidados básicos no 
acompanhamento de um paciente 
quanto à avaliação de sua RI são a 
escolha do método ou marcadores 
e a sua reprodutibilidade. Não há 
protocolo standard definido e nem 
uma frequência estabelecida para a 
reavaliação. Estabelecer pontos de 
corte para a normalidade dos diver-
sos marcadores é particularmente 
difícil, devido às diferenças popula-
cionais e à carência de padronização 
dos ensaios de dosagem da insulina, 
primordial para a maioria das medi-
das e marcadores. Esses parâmetros 
não têm valor isoladamente, por isso 
deveriam ser utilizados comparando 
os resultados aos de indivíduos nor-
mais da mesma população ou, com-
parando-os antes e após intervenção 
clínica ou cirúrgica. 

Estudos experimentais e obser-
vacionais de melhor consistência; (B) 
Estudos experimentais e observacio-
nais de menor consistência; (C) Relatos 
de casos – estudos não controlados; (D) 
Opinião desprovida de avaliação crítica, 
baseada em consenso, estudos fisioló-
gicos ou modelos animais.

PERSPECTIVAS FUTURAS, 
NoVoS EXAMES E SUAS                      
APLICAçÕES NA  PRÁTICA 
CLÍNICA

Existe um interesse muito grande em 
obter marcadores para a sensibilidade 
à insulina, que idealmente deveriam ser 
de simples obtenção, baixo custo, capa-
zes de identificar a RI e as suas mudan-
ças e ter valor preditivo.
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QUADRo 2 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação 

Em resumo, podemos definir, na prática clínica, que um paciente 
tem RI quando ele se enquadra nos critérios dos modelos 1, 2 ou 
3 propostos por Stern et al.17

A

A escolha do índice de sensibilidade à insulina depende de 
fatores tais como o número de indivíduos estudados e, 
possibilidades relacionadas às coletas de sangue e dosagens de 
glicose, insulina ou outros metabólitos (Otten et al.24)

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

Marcadores eficientes seriam 
uma nova ferramenta para o trata-
mento específico dos defeitos fisio-
patológicos envolvidos, utilizando 
uma abordagem múltipla quando 
necessário. Os objetivos não seriam 
apenas o controle glicêmico uma vez 
estabelecido o diabetes, mas sim o 
screening rotineiro e o tratamento 
da RI antes do aparecimento do dia-
betes, da doença cardiovascular etc., 
embora os reais benefícios do trata-
mento da RI em pessoas não diabéti-
cas devam ser melhor documentados 
por novos trials clínicos. Fármacos 
que induzem RI poderão ser evitados, 
uma vez caracterizados. Esses “mar-
cadores ideais” permitiriam ainda 
monitorar a resposta terapêutica e 
poderiam ser empregados em estu-
dos epidemiológicos.
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Princípios para orientação nutricional  
no diabetes mellitus

TERAPIA NUTRICIoNAL – 
PRINCÍPIoS BÁSICoS

A ciência tem evidenciado que a 
terapia nutricional é fundamental na 
prevenção, tratamento e gerencia-
mento do diabetes mellitus (DM).1

A terapia nutricional em diabe-
tes tem como alvo o bom estado 
nutricional, saúde fisiológica e quali-
dade de vida do indivíduo, bem 
como prevenir e tratar complicações 
a curto e em longo prazo e comorbi-
dades associadas.1

Tem sido bem documentado que o 
acompanhamento nutricional, reali-
zado por nutricionista especialista 
favorece o controle glicêmico promo-
vendo redução de 1% a 2% nos níveis 
de hemoglobina glicada, independen-
temente do tipo de diabetes e tempo 
de diagnóstico.2, 3 Sabe-se também que 
quando associado a outros componen-
tes do cuidado em diabetes, o acompa-
nhamento nutricional pode melhorar 
ainda mais os parâmetros clínicos e 
metabólicos dessa doença. 3,4,5

 Embora o aparecimento do dia-
betes tipo 1 não seja evitável, o dia-
betes tipo 2 pode ser retardado ou 
prevenido, por meio de modificações 
de estilo de vida, que incluem dieta e 
atividade física. Com base na revisão 
de estudos em que a terapia nutricio-
nal foi aplicada e estudos que imple-
mentaram as intervenções de estilo 
de vida, incluindo terapia intensiva e 
acompanhamento nutricional, a 

American Dietetic Association (ADA) 
concluiu que a terapia nutricional é 
eficaz em reduzir a incidência de dia-
betes tipo 2.4

O alerta mundial para a preven-
ção do diabetes tipo 2 é reforçado 
pelo substancial aumento na preva-
lência dessa doença nas últimas 
décadas. Apesar de a suscetibili-
dade genética parecer desempe-
nhar um papel importante na ocor-
rência do diabetes tipo 2, a atual 
epidemia provavelmente reflete 
mudanças no estilo de vida, carac-
terizadas pelo aumento da ingestão 
energética e redução da atividade 
física que juntamente com sobre-
peso e obesidade parecem exercer 
papel preponderante no apareci-
mento do diabetes.

Programas estruturados que 
enfatizam mudanças no estilo de 
vida, incluindo educação nutricional, 
restrição das concentrações de gor-
duras e energética, aliada à prática 
de exercício regular e monitora-
mento pelos profissionais de saúde, 
pode conduzir à perda de peso em 
longo prazo em torno de 5% a 7% do 
peso corporal (A).1,4,6,7

As recomendações para o manejo 
nutricional do diabetes mellitus têm  
como base a melhor evidência cientí-
fica disponível, aliada à experiência 
clínica que são publicadas periodica-
mente pelas sociedades científicas 
internacionais e nacionais. Nesse sen-
tido os guias da American Diabetes 

Association4, European Association 
for Study of DM (EASD)8, Diabetes 
Care Advisory Comitee of DM (UK)9 e  
Canadian Diabetes Association10 
sobre o tratamento do diabetes, enfa-
tizam que alcançar as metas de trata-
mento propostas nessa doença crô-
nica, requer esforço que envolve a 
equipe de saúde composta por edu-
cadores em diabetes mellitus, nutri-
cionista especializado e a pessoa com 
diabetes (A).

A conduta nutricional deverá ter 
como foco o indivíduo, considerando 
todas as fases da vida, diagnóstico 
nutricional, hábitos alimentares, socio-
culturais, não diferindo de parâmetros 
estabelecidos para população em 
geral, considerando também o perfil 
metabólico e uso de fármacos.4 

A intervenção nutricional direcio-
nada às pessoas com diabetes tipo 1 
aponta a importância de integrar 
insulina, dieta e atividade física, refor-
çando o ajuste da terapia insulínica ao 
plano alimentar individualizado como 
a chave para o adequado controle 
metabólico (A).4,9,10

A nutrição equilibrada estabelecida 
a partir de concentrações adequadas de 
macronutrientes e micronutrientes, 
prescritos de forma individualizada, 
deve se basear nos objetivos do trata-
mento. A ingestão dietética recomen-
dada (Quadro 1) segue recomendações 
semelhantes àquelas definidas para a 
população geral, considerando todas as 
faixas etárias.11,12
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QUADRo 1 Composição nutricional do plano alimentar indicado para portadores de diabetes mellitus

macronuTrienTes inGesTão recomendada/dia

Carboidratos (CHO)
Carboidratos totais: 45% a 60%
Não inferiores a 130 g/dia

Sacarose Até 10% 

Frutose Não se recomenda adição nos alimentos

Fibra alimentar Mínimo de 20 g/dia ou 14 g/1.000 kcal

Gordura total (GT) Até 30% do VET*

Ácidos graxos saturados (AGS) < 7% do VET*

Ácidos graxos trans (AGT) ≤ 1 g

Ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) Até 10% do VET*

Ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) Completar de forma individualizada

Colesterol < 200 mg/dia

Proteína Prescrição individualizada

micronuTrienTes inGesTão recomendada/dia

Vitaminas e minerais Segue as recomendações da população não diabética

Sódio Até 2.000 mg

VET (valor energético total): considerar as necessidades individuais, utilizando parâmetros semelhantes à população não diabética, em todas faixas etárias.

EDUCAção NUTRICIoNAL        
EM DIABETES 

Portadores de DM tipos 1 e 2 e seus 
familiares devem ser inseridos em pro-
grama de educação nutricional a partir 
do diagnóstico, mediante conscienti-
zação da importância do autocuidado 
e da independência quanto a decisões 
e atitudes em relação à alimentação 
para o controle do DM (B).4

Educação nutricional é parte do 
plano alimentar como ferramenta 
para otimizar a aderência à terapia 
nutricional. Através do conheci-
mento é possível para o portador de 
diabetes compreender a importância 
e influência dos alimentos na 
homeostase glicêmica e prevenção 
de complicações tardias.13

Estratégias educacionais incluem 
atividades em grupos operativos, ofici-
nas e palestras. A alimentação está 
diretamente relacionada com ques-
tões psicossociais e culturais, sendo, 
portanto, necessário que essas aborda-
gens estejam inseridas no processo 
educativo (C).14

Os profissionais responsáveis pela 
educação devem ser treinados não 
somente em DM, mas principalmente 
em educação em saúde/nutrição. 
Técnicas educativas devem ser dife-
renciadas de acordo com as caracte-
rísticas do indivíduo, como idade, 
escolaridade e tempo de diagnóstico. 
É um processo contínuo e têm como 
objetivos: adesão ao plano alimentar 
prescrito; independência quanto a 
trocas alimentares; atitudes e deci-

sões em situações não rotineiras e 
conscientização da influência das 
escolhas alimentares no controle gli-
cêmico e na prevenção de complica-
ções agudas e crônicas.

Educação nutricional é estratégia 
que confere melhor qualidade de vida 
e redução de custos institucionais (B).4

PREVENção DE DIABETES 
MELLITUS TIPo 2

A terapia nutricional é um compo-
nente integrante na prevenção do 
diabetes, sendo sua importância reco-
nhecida por entidades científicas 
como um componente essencial para 
um estilo de vida saudável.4

Indivíduos em risco de desenvol-
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ver DM tipo 2, devem ser estimulados a 
mudanças de estilo de vida, a partir de 
programas educativos baseados em 
perda moderada de peso corporal e 
prática semanal de atividade física (150 
minutos/semana) (A).

As estratégias nutricionais incluem 
redução energética e de gorduras (A), 
ingestão de 14 g fibras/1.000 kcal, 
mediante oferta de grãos integrais, legu-
minosas, hortaliças e frutas (B) e limitar a 
ingestão de bebidas açucaradas (B).4

MACRoNUTRIENTES

CARBoIDRAToS 

A ingestão dietética de carboidra-
tos para pessoas com diabetes segue 
recomendações semelhantes às defini-
das para a população geral, respei-
tando concentrações entre 45% e 60% 
do requerimento energético.4,9,10

Embora o carboidrato seja um 
importante preditor da glicemia pós
-prandial, os alimentos que contêm 
esse nutriente são também fontes 
importantes de energia, fibra, vitami-
nas, minerais, contribuindo ainda com 
a palatabilidade da dieta.

Alguns estudos evidenciam que 
adequadas concentrações de carboi-
dratos melhoram a sensibilidade à 
ação da insulina, e a OMS não reco-
menda concentrações inferiores a 130 
g/dia, desse macronutriente.1

Os carboidratos devem ser 
monitorados pela sua contagem ou 
substituição, considerando os gru-
pos de alimentos (B).15

Nas últimas décadas, a resposta 
glicêmica de vários alimentos tem 
sido quantificada pelo índice glicê-
mico (IG), um conceito interessante 
na teoria, mas que na prática revela 
algumas limitações, e que tem susci-
tado controvérsias entre os especia-

listas em diabetes. Essa discussão 
tem como base fatores que podem 
influenciar a variabilidade glicêmica 
dos alimentos, como a origem, clima, 
solo, preparo, tempo de cozimento e 
outros componentes da refeição, 
como teor de gorduras, proteínas, 
temperatura e acidez. Sendo assim a 
aplicação clínica do índice glicêmico 
como estratégia nutricional de pri-
meira escolha ainda é controversa, 
entretanto, existe concordância que 
a quantidade e a qualidade do car-
boidrato consumido afetam a res-
posta glicêmica, bem como que o 
índice e carga glicêmica podem tra-
zer benefícios adicionais, quando o 
total de carboidratos da refeição é 
contabilizado (B).4,10 

A sacarose não aumenta mais a gli-
cemia do que outros carboidratos, 
quando ingerida em quantidades equi-
valentes. Dessa forma, seu consumo 
pode ser inserido no contexto de uma 
dieta saudável (A)4,16 contribuindo com 
10% do requerimento energético, defi-
nidos para esse nutriente (D). Como a 
sacarose não aumenta a glicemia mais 
do que quantidades isocalóricas de 
amido, sacarose e alimentos contendo 
sacarose, não necessitam ser restringi-
dos por pessoas com diabetes, no 
entanto, deve ser substituída por outra 
fonte de carboidrato ou, se adicionada, 
deve ser compensada com doses adi-
cionais de insulina ou outro medica-
mento hipoglicemiante (A).4

Para os indivíduos que necessitam 
reduzir o excesso de peso, a orientação 
para o consumo de preparações que 
contenham sacarose deve ser cuida-
dosa, sobretudo porque tais prepara-
ções trazem na sua composição altas 
concentrações de gorduras.

Os edulcorantes não são essenciais 
ao tratamento do diabetes como a 
medicação oral/insulina e monitoriza-
ção da glicemia, mas podem favorecer 
o convívio social e flexibilidade do 

plano alimentar. Após rigorosa análise, 
o Food and Drug Administration (FDA) 
aprovou o consumo de acessulfame K, 
aspartame, sacarina sódica e sucralose. 
Todos esses adoçantes foram submeti-
dos à rigorosa análise, mostrando-se 
seguros, quando consumidos pelo 
público em geral, incluindo pessoas 
com diabetes e mulheres durante a 
gestação, quando a ingestão diária 
aceitável (IDA) é respeitada (A).4

FIBRAS

Assim como a população em 
geral, os indivíduos com DM devem 
ser motivados a escolher uma varie-
dade de alimentos que contenham 
fibras, porém não há razão para reco-
mendar-lhes o consumo de maior 
quantidade de fibras.4,13

As fibras são encontradas nos 
vegetais, principalmente em folhas, 
raízes, talos, sementes e bagaços. As 
principais fontes alimentares são fru-
tas, verduras, legumes, farelo de 
aveia e de cevada, semente de 
linhaça, além de leguminosas.6

De maneira simplista, as fibras 
podem ser divididas em solúveis e 
insolúveis e apresentam proprieda-
des distintas e benefícios diversos. As 
fibras solúveis possuem efeitos bené-
ficos na glicemia e no metabolismo 
dos lipídios, enquanto as insolúveis 
agem contribuindo para a saciedade 
e o controle de peso, além da preser-
vação da saúde intestinal.3,6

Recomenda-se o consumo de no 
mínimo 14 g/1.000 kcal. As fibras 
solúveis podem interferir na absor-
ção da glicose alimentar, proporcio-
nando menores picos glicêmicos pós
-prandiais (B).4,13

Modificações no estilo de vida 
focadas na redução de gordura satu-
rada, gordura trans e colesterol, no 
aumento da ingestão de ômega 3, fibra 
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solúvel (aveia, legumes) e na perda de 
peso, se necessário, e o aumento da ati-
vidade física devem ser recomendados 
para melhorar o perfil lipídico do por-
tador de DM (A).4

LIPÍDIoS

A primeira meta para portadores 
de DM é limitar a ingestão de ácido 
graxo saturado, ácido graxo trans e 
colesterol, com a finalidade de reduzir 
o risco cardiovascular.2,17,20 A recomen-
dação para o ácido graxo saturado é 
atingir < 7% do total de calorias (A).

A ingestão de gorduras saturada e 
trans está positivamente associada a 
marcadores inflamatórios e inversa-
mente à sensibilidade à insulina.18 Os 
ácidos graxos trans devem ter seu con-
sumo reduzido (D) e não deve ultrapas-
sar 2% do total de calorias. Metanálise 
do NCEP com estudos envolvendo ali-
mentação demonstrou que dietas com 
< 7% de ácidos graxos saturados e < 
200 mg de colesterol por dia podem 
contribuir para redução de peso e de 
até 16% do LDL-C.19,20,21

Os ácidos graxos saturados e trans 
também são os principais determinan-
tes dietéticos das concentrações do 
colesterol da lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-C). Todavia, a redução 
de ácido graxo saturado também pode 
reduzir as concentrações do colesterol 
da lipoproteína de alta densidade 
(HDL-C). As metas dietéticas para por-
tadores de DM são as mesmas para 
indivíduos com doença cardiovascular, 
já que os dois grupos apresentam alto 
risco cardiovascular.17,18 

Alguns estudos mostram que pla-
nos alimentares com quantidades 
reduzidas de ácido graxo saturado ou 
quando eles são substituídos por car-
boidratos, reduzem o colesterol total e 
o LDL. No entanto, está relacionado 
com aumento de triacilglicerois e dimi-

nuição do HDL-C. Quando essa substi-
tuição é feita por ácidos graxos 
monoinsaturados, há redução do LDL 
de forma equivalente e, sem alterações 
nos níveis de triglicerídeos e HDL-C.2,21 
Entretanto, planos alimentares com 
elevada quantidade de carboidrato 
(cerca de 55% do total de calorias) 
aumentam a glicemia, a insulinemia e a 
trigliceridemia pós-prandial quando 
em comparação com o maior consumo 
de ácido graxo monoinsaturado (30% a 
40% do total de calorias). O tipo de car-
boidrato que substitui a gordura satu-
rada está diretamente relacionado 
com o impacto na lipemia. Dados de 
6.113 pacientes do estudo NHANES 
demonstrou que a redução de açúca-
res da dieta está relacionada com 
níveis lipídicos normais.22

Planos alimentares ricos em áci-
dos graxos poli-insaturados pare-
cem ter efeitos similares àqueles 
ricos em ácidos graxos monoinsatu-
rados sobre os lipídios plasmáticos. 
A suplementação com ácidos gra-
xos poli-insaturados Ω-3 pode redu-
zir as concentrações de triacilglice-
rois em diabéticos,19,23 bem como 
modular a resposta inflamatória 
nesses indivíduos.24 Embora a 
suplementação possa provocar 
pequeno aumento nas concentra-
ções de LDL-C, o aumento de HDL-C 
pode compensar esse efeito.

O consumo de ácido graxo Ω-3 de 
fontes como peixes ou por meio de 
suplementos mostra redução nos ris-
cos cardiovasculares.25 Uma recente 
revisão mostrou que o consumo de 
Ω-3 pode reduzir a resistência à insu-
lina.26 O consumo de duas ou mais 
porções de peixes por semana, com 
exceção das frituras, pode ser reco-
mendado (B).2,19,25,27

A recomendação de Ω-3 (EPA e 
DHA) deve ser de 500 mg para preven-
ção primária, 1 g/dia para prevenção 
secundária e, sob supervisão médica a 

suplementação em outras quantida-
des pode ser indicada.19,28,29

Em estudos recentes com esterois 
de plantas e ésteres de estanol foi veri-
ficado que esses componentes blo-
queiam a absorção intestinal de coles-
terol dietético e biliar. Em portadores 
de DM, a ingestão de 2 g/dia de este-
rois de plantas e ésteres de estanol 
mostra redução nas concentrações de 
colesterol total e LDL-C.30

Em pesquisa realizada pelo grupo 
The Search for Diabetes in Youth, um 
estudo longitudinal com 1.511 crian-
ças e adolescentes com diabetes tipo 1, 
foi observado que eles apresentavam 
um consumo inadequado de frutas, 
verduras, cereais integrais, bem como 
excesso na ingestão de gorduras satu-
radas.32 A ingestão em excesso de áci-
dos graxos saturados e trans eleva as 
concentrações do LDL-C e reduz as do 
HDL-C (A).32 Essas alterações aumen-
tam o risco de desenvolvimento de 
doenças coronarianas (A)33.

O consumo de ácidos graxos satu-
rados deverá ser inferior a 7% do total 
de calorias (A).19,33 Algumas fontes de 
ácidos graxos saturados são carnes 
gordas, manteiga, óleos de coco e 
dendê, leite integral, bacon, torresmo, 
embutidos (lingüiça, salame, presunto, 
salsicha e mortadela). A restrição no 
consumo de colesterol também deve 
ser incentivada, devendo atingir no 
máximo 200 mg/dia (A).4,19,34 Estudos 
clínicos randomizados mostram que 
esse tipo de dieta é seguro e não inter-
fere no crescimento normal da 
criança.34 As fontes de colesterol são 
semelhantes às da gordura saturada e 
também pode ser encontrado em 
grandes quantidades nos crustáceos. A 
redução na ingestão de gordura trans é 
recomendada (E) com a finalidade de 
reduzir as concentrações do LDL-C e 
aumentar as do HDL-C (A).34 Gordura 
hidrogenada vegetal, frituras, tortas 
industrializadas, bolos, fast foods, 
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pipoca de micro-ondas, sorvete de 
massa, biscoitos salgados, recheados e 
do tipo waffer são fontes de gordura 
trans. De acordo com a OMS, o con-
sumo de trans não deve atingir 1% do 
total de calorias.34

PRoTEÍNAS

Alguns estudos têm observado o 
efeito da proteína na glicemia pós
-prandial com consumo de pequenos 
lanches ricos em proteína vegetal. Em 
pequenas amostras populacionais a 
redução foi de até 40% da glicose pós
-prandial (B),35 mas não houve altera-
ção da hemoglobina glicada (B).36 Esses 
resultados não foram confirmados em 
estudo randomizado (A).37

Ao comparar dieta hipocalórica 
com oferta adequada de carboidra-
tos, proteínas e gorduras com as die-
tas hipocalórica, hipoglicídica, hiper-
proteica e normolipídica observa-se 
que a perda de peso é semelhante 
entre elas (B).38

As evidências são inconclusivas 
para determinar a recomendação de 
ingestão protéica que otimize a glice-
mia ou reduza fatores de risco para 
doença cardiovascular em portadores 
de DM sem sinais de doença renal. A 
prescrição de proteína deve ser indivi-
dualizada, considerando o diagnós-
tico nutricional e o controle glicêmico 
(C). A avaliação da proporção entre 
reserva protéica e adiposa é prática 
que deve ser adotada rotineiramente 
na avaliação nutricional de portado-
res de DM.38

Na presença de doença renal, com 
microalbuminúria ou macroalbuminú-
ria, a redução da ingestão de proteínas 
não é recomendada, uma vez que 
pode alterar a glicemia, aumentar risco 
cardiovascular e interferir no curso do 
declínio da filtração glomerular. (A)38

A oferta protéica deve provir de 

fontes de aminoácidos essenciais, car-
nes magras (bovina, aves, peixes), soja, 
leite, queijos e iogurtes de baixo teor 
de gordura e também de fontes vege-
tais como leguminosas, cereais inte-
grais e frutas oleaginosas.

Aminoácidos são estimuladores da 
secreção de insulina em portadores de 
DM tipo 2 sem incrementar a glicemia 
pós-prandial, por isso alimentos protéi-
cos sem ou com baixo teor de carboi-
dratos não devem ser usados para tra-
tar ou prevenir hipoglicemia (B)

O efeito da proteína na glicemia de 
portadores de DM tipo 1 ainda não 
está esclarecido.39

MICRoNUTRIENTES

VITAMINAS E MINERAIS 

A deficiência de vitaminas e mine-
rais é frequente em indivíduos diabé-
ticos.4 As principais causas são perdas 
na urina, diminuição na capacidade 
intestinal de absorção, além da baixa 
ingestão dietética.40 Para atingir as 
necessidades diárias de vitaminas e 
minerais, indivíduos diabéticos devem 
ter um plano alimentar variado com o 
consumo mínimo de duas a quatro 
porções de frutas, sendo pelo menos 
uma rica em vitamina C (frutas cítri-
cas) e de três a cinco porções de hor-
taliças cruas e cozidas. É importante 
variar os tipos e as cores desses vege-
tais, pois cada cor corresponde a um 
perfil nutricional específico (A).4

Alguns estudos mostram benefí-
cios com a utilização de alimentos fun-
cionais com potenciais efeitos antioxi-
dantes, tais como café, chá, cacau e 
canela.41,42,43 Experimentalmente, a 
modulação do estresse oxidativo por 
antioxidantes parece ter um resultado 
positivo, mas estudos de intervenção 
não recomendam suplementação de 

antioxidante com o único propósito de 
prevenir o diabetes tipo 2.44 Uma ali-
mentação rica em frutas e hortaliças 
pode proporcionar melhor combinação 
de antioxidantes.45 A suplementação 
rotineira de antioxidantes não é aconse-
lhável devido à falta de evidências de 
eficácia e preocupação relacionada com 
a segurança a longo prazo (A).4

Em alguns grupos como idosos, 
gestantes ou lactentes, vegetarianos 
restritos ou aqueles em restrição caló-
rica, a suplementação de multivitamí-
nicos pode ser necessária.6 Outras 
exceções são feitas ao folato, para pre-
venção de doenças congênitas e ao 
cálcio para prevenir doença óssea. 

Uma das prováveis causas da 
neuropatia diabética é a deficiência 
de vitamina B12.4 O uso prolongado 
de metformina pode causar a defi-
ciência dessa vitamina, sendo neces-
sária a suplementação com doses 
terapêuticas.46 A deficiência de vita-
mina D também é evidente em dia-
béticos e está relacionada com o 
mau controle glicêmico. Os efeitos 
positivos da vitamina D seriam a 
secreção e sensibilidade à insulina, 
bem como a diminuição do estado 
inflamatório.47 Todavia, não há evi-
dências suficientes quanto ao bene-
fício da suplementação de vitaminas 
e minerais em portadores de diabe-
tes que não possuem deficiência 
desses nutrientes (A).4

Em relação aos minerais, as defi-
ciências são mais evidenciadas no 
metabolismo do zinco e do magnésio. 
Essas alterações parecem estar associa-
das ao aumento das concentrações de 
hemoglobina glicada, a progressão do 
diabetes e complicações.48 A suple-
mentação de zinco mostra benefícios 
no controle glicêmico de diabéticos 
tipos 1 e 2.49 O zinco parece regular a 
função das ilhotas pancreáticas e pro-
mover a homeostase glicêmica.50 
Diabéticos sem deficiência de zinco 
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não apresentam efeitos adicionais da 
suplementação.51

A depleção crônica de magnésio 
em diabéticos tipo 1 tem sido asso-
ciada a polineuropatia e sua suple-
mentação influencia favoravelmente 
na progressão da doença.52 Outro 
estudo com diabéticos tipo 1 con-
cluiu que a suplementação de mag-
nésio está associada à redução das 
frações lipídicas aterogênicas.53 Em 
metanálise foi observado que a 
suplementação de magnésio por via 
oral durante 4-16 semanas pode ser 
eficaz na redução das concentrações 
plasmáticas de glicose em jejum e 
aumentar o HDL-C em pacientes com 
diabetes tipo 2.54 A suplementação 
de micronutrientes não deve ser uma 
prática rotineira e precisa ser indivi-
dualizada. Mais estudos são necessá-
rios a fim de se comprovar os reais 
efeitos da suplementação e avaliar 
possíveis efeitos colaterais (A).4

Os suplementos à base de ervas não 
são recomendados para diabéticos4,55 e 
podem apresentar interações  medica-
mentosas.56 Suplementos comercial-
mente disponíveis para venda não são 
padronizados e variam em quantidade 
de ingredientes ativos, logo também não 
são recomendados.

ELETRÓLIToS

SÓDIo

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde 
(MS) e a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), o consumo de sódio 
deve ser limitado a 2.000 mg/dia, o que 
equivale a 5 g de sal de cozinha. O MS 
salienta que o consumo populacional 
acima dessa meta é causa importante 
de hipertensão arterial.12,57

As recomendações da American 

Diabetes Association (ADA) ressaltam 
que portadores de DM apresentam 
risco aumentado para hipertensão e 
doenças cardiovasculares e podem 
ter benefícios com a adoção da dieta 
DASH, que inclui nas suas recomen-
dações a redução no consumo de 
sódio (B).2 A SBC também reforça essa 
conduta, tendo em vista que estudos 
indicam que mesmo reduções 
modestas no sal são geralmente efi-
cientes na diminuição da pressão 
arterial. Essa orientação é de suma 
importância, tendo em vista que o 
povo brasileiro consome mais de 
duas vezes o recomendado.57

Produtos alimentícios que, além 
de conter sal (cloreto de sódio) são 
ricos em ingredientes fontes de sódio 
devem ser evitados. Esses ingredientes 
são conservantes, corantes e acidulan-
tes, entre outros. Podem ser chamados 
de “sal escondido” pois são ricos em 
sódio, porém, ao contrário do sal, não 
agregam sabor salgado aos alimentos, 
o que pode favorecer o consumo ina-
dequado sem que a pessoa perceba. 
São exemplos desses alimentos não 
recomendados: embutidos, conservas, 
enlatados, defumados, salgados de 
pacote, macarrão instantâneo, pipoca 
para micro-ondas, temperos em cubos 
ou sache e molhos prontos. Os produ-
tos diet ou light também podem conter 
teores elevados de sódio, sendo, por-
tanto, fundamental consultar as infor-
mações nutricionais nos rótulos para 
fazer escolhas adequadas.57

Tendo em vista a relevância dessa 
questão e com o objetivo de promover 
a saúde e prevenir doenças, o MS está 
trabalhando em conjunto com as 
indústrias alimentícias, de modo a 
reduzir progressivamente o teor de 
sódio desses alimentos.57

A alimentação com teor ade-
quado de sódio que auxilia a prevenir 
ou tratar a hipertensão deve então 
incluir temperos naturais, escolha 

consciente de alimentos processados 
com menor teor de sódio, além de 
frutas, vegetais, laticínios magros e 
outros alimentos saudáveis.12

BEBIDAS ALCoÓLICAS

As mesmas precauções em rela-
ção ao consumo de álcool na 
população em geral se aplicam a pes-
soas com diabetes.58 A ingestão de 
bebidas alcoólicas em conjunto com 
uma refeição, incluindo carboidratos 
pode levar, inicialmente a maiores 
níveis glicêmicos e insulinêmicos em 
pacientes diabéticos tipo 2. 
Dependendo da natureza dos carboi-
dratos na refeição, ou em período de 
jejum, poderá ocorrer hipoglicemia 
reativa4 que, nos adolescentes, poderá 
prolongar-se por até 16 horas.59

Para diabéticos adultos a ingestão 
diária de álcool deve ser limitada a 1 
dose ou menos para mulheres e 2 
doses ou menos para homens.4,60 
Entende-se por 1 dose 150 ml de vinho 
(1 taça) ou 360 ml de cerveja (1 lata 
pequena) ou 45 ml de destilados (1 
dose com dosador padrão), medida 
equivalente em média a 15 g de eta-
nol.4 Nesses casos deve ser ingerido 
com carboidrato antes e/ou durante o 
uso da bebida, sendo necessário em 
alguns casos, ajuste na dose de insu-
lina ou secretagogos de insulina. Se 
exercício físico acompanhar a bebida 
alcoólica, em período noturno, o moni-
toramento da glicemia deverá ser feito, 
durante a noite e no dia seguinte.17

A Associação Canadense de 
Diabetes é mais tolerante com reco-
mendação limite de 2 doses por dia e 
<10 drinques por semana para 
mulheres e 3 doses ou <15 drinques 
por semana para homens. A ingestão 
de álcool depedendo da sensibili-
dade individual e quantidade,  
poderá  mascarar os sintomas de 
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hipoglicemia, reduzir a produção 
hepática de glicose e aumentar a 
produção de  corpos  cetonicos.58

A ingestão excessiva de etanol 
(>  30 g/dia) é associada com altera-
ção da homeostase glicêmica, eleva-
ção da resistência à insulina, hipertri-
gliceridemia e pressão arterial, 
podendo também ser fator de risco 
para acidente vascular cerebral.60 
Cada incremento de 10 g de etanol, 
acima de 30 g/dia, aumenta a pres-
são sistólica em 1-2 mmHg e diastó-
lica em 1  mmHg. Ingestão alcoólica 
acima de 3 doses/dia é associada, na 
população saudável, à elevação da 
incidência de diabetes em 43%, além 
de risco alto de  distúrbios metabóli-
cos, ganho em peso, declínio cogni-
tivo com a idade e perda da saúde 
óssea.6 Restrição total de bebidas 
alcoólicas deve ser feita a diabéticos 
adolescentes, gestantes, lactantes, 
portadores de pancreatite, hipertri-
gliceridemia grave, dependentes de 
álcool e de neuropatia diabética 
avançada, em virtude dos graves 
efeitos deletérios.6,61

Os profissionais de saúde devem 
discutir o uso de álcool com seus 
pacientes para informá-los do possi-
vel  ganho ponderal e os riscos de 
hipoglicemia.4,58

RECoMENDAçÕES 
ALIMENTARES 
CoMPLEMENTARES

Recomenda-se que o plano ali-
mentar seja fracionado em seis refei-
ções, sendo três principais e três lan-
ches. Quanto à forma de preparo dos 
alimentos, deve-se dar preferência 
aos grelhados, assados, cozidos no 
vapor ou até mesmo crus. Os alimen-
tos diet, light ou zero podem ser indi-
cados no contexto do plano alimentar 
e não utilizados de forma exclusiva. 

Devem-se respeitar as preferências 
individuais e o poder aquisitivo do 
paciente e da família (C).4,19,62

ALIMENToS FUNCIoNAIS

Algum tempo atrás, a alimentação 
equilibrada era indicada apenas para 
prevenir carências. Atualmente, os ali-
mentos não são vistos somente como 
forma de saciar a fome ou suprir os ali-
mentos necessários ao bom funciona-
mento do corpo. A dieta é também uti-
lizada para prevenir doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT). Estudos 
têm sido elaborados para verificar a efi-
cácia de determinados alimentos na 
redução de risco de doenças. 

Lançados pelo Japão na década de 
1980, os alimentos funcionais surgiram 
por meio de um programa de governo 
cujo objetivo era desenvolver alimen-
tos saudáveis para uma população que 
envelhecia e apresentava grande 
expectativa de vida.63

No Brasil, somente a partir de 
1998, depois de mais de um ano de 
trabalho e pesquisa, foi proposta e 
aprovada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) a regula-
mentação técnica para análise de 
novos alimentos e ingredientes, aí 
incluídos os chamados “alimentos 
com alegações de propriedades fun-
cionais e/ou de saúde”. Assim, os regu-
lamentos técnicos aprovaram diretri-
zes básicas para avaliação de risco de 
novos alimentos e as diretrizes básicas 
para comprovação de alegação de 
propriedade funcional e/ou de saúde 
em rotulagem de alimentos.63-68

Segundo Fagundes, o alimento 
funcional é “qualquer alimento con-
tendo em sua composição alguma 
substância biologicamente ativa 
que, ao ser incluído numa dieta 
usual, modula processos metabóli-
cos ou fisiológicos, resultando em 

redução do risco de doenças e 
manutenção da saúde“.69.

A manutenção da saúde da popu-
lação alcançou uma abrangência 
muito maior com o conceito de pre-
venção de doenças. Uma dieta consi-
derada saudável hoje vai além de sua 
qualidade nutricional estrita; as pro-
priedades fisiológicas dos alimentos 
devem ser consideradas.

Surgem, então, pesquisas bem 
direcionadas sobre as substâncias 
biologicamente ativas contidas nes-
ses alimentos para uma determina-
ção mais precisa de seus efeitos 
benéficos, como também a determi-
nação das quantidades mínimas e 
máximas que podem ser recomenda-
das para a população, a fim de se ofe-
recer eficácia sem risco de toxicidade.

O conceito de alimentos funcio-
nais é novo e nosso país é rico em 
produtos naturais e alimentos ainda 
pouco explorados. Todavia, os ali-
mentos funcionais usados isolada-
mente dificilmente terão o efeito 
desejado e deve-se ter cuidado para 
não associar esses efeitos a quanti-
dades muito além das usuais. 
Portanto, aliados às recomendações 
nutricionais atuais e à prática regu-
lar de atividade física, os alimentos 
funcionais podem trazer benefícios 
adicionais na prevenção e trata-
mento do DM (E).

CICLoS DA VIDA

CRIANçAS E ADoLESCENTES

Planos alimentares individualiza-
dos e regimes intensivos de insulina 
podem fornecer flexibilidade às crian-
ças e adolescentes com DM na acomo-
dação do tempo e dos horários de 
refeições irregulares, em situações de 
variação de apetite e níveis de ativi-
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dade física (A). As necessidades de 
nutrientes para crianças e adolescen-
tes com DM tipos 1 e 2 são similares às 
de outros indivíduos da mesma idade 
(B).70 Dessa forma, sugerem-se, para o 
plano alimentar da criança e do adoles-
cente com DM, as mesmas característi-
cas para macronutrientes indicadas no 
Quadro 2, adaptadas à respectiva faixa 
etária. Ressalta-se que o objetivo prio-
ritário da conduta nutricional nessa 
faixa etária é manter o crescimento e o 
desenvolvimento e posteriormente 
adequar aos aspectos relacionados 
com o controle glicêmico (D).4

Embora a terapêutica com insulina 
seja individualizada, cada vez mais 
vem sendo utilizado o esquema 
baseado em “basal bolus” para se che-
gar a meta do tratamento em crianças 
e adolescentes com diabetes tipo 1. Da 
mesma maneira, Recomenda-se o uso 
do método de contagem de carboi-
drato como estratégia para individuali-
zar e flexibilizar a ingestão alimentar e 
obter bom controle glicêmico (A).4,71 

O método de contagem de carboi-
drato prioriza o total de carboidratos 
por refeição, considerando que sua 
quantidade é determinante para a res-

posta glicêmica pós-prandial. Isso 
ocorre porque os carboidratos se con-
vertem totalmente em glicose no 
período que varia de 15 minutos a 2 
horas, enquanto apenas parte das pro-
teínas (35% a 60%) e somente 10% das 
gorduras podem ser convertidos em 
glicose no período de 3-4 horas e 5 
horas, respectivamente.6 Os principais 
métodos utilizados para estimar a con-
tagem de carboidratos por refeição são 
os que utilizam o valor do grama do 
carboidrato da medida caseira do ali-
mento e o que agrupa os alimentos por 
equivalentes, sendo denominados 

QUADRo 2 Adaptado do consenso de terapia nutricional enteral e dieta modificada para diabéticos – ADA e EASD

RECoMENDAção GERAL JUSTIFICATIVA

Objetivo Controle glicêmico próximo do normal
Manter imunidade, reduzir complicações macro e 
microvasculares

Monitoramento 
individual da glicemia

Glicemia sanguínea 140  a 180 mg/dl na 
maioria dos pacientes críticos

Hemoglobina glicada (A1c) ao redor de 7% 

A1c < 7% 

A1c > 7% 

Glicemia pré-prandial < 140 mg/dl

Glicemia pré-prandial < 180 mg/dl 

Como marcador de curto prazo 

Como marcador de longo prazo de bom controle glicêmico 
para adulto DM1 e 2

Desde que não aumente o risco de hipoglicemia ou outras 
complicações do tratamento

Em hipoglicemias severas, expectativa de vida limitada e 
complicações graves, entre outras 

Em tratamento insulínico

Glicemias ao acaso

Calorias individualizadas
Limite de 25-35 cal/kg/dia

Até 50 cal/kg/dia

Evitar hiperalimentação 

Se ocorrer perda de peso grave

Carboidratos Em torno de 200 g/dia Favorecer melhor resposta glicêmica nas 24 h

Fibras

20 g a 50 g de fibra/dia ou

14 a 25 g/1.000 cal/dia 

cerca de 50% solúvel

Regularizar o trânsito intestinal, auxiliando no controle da 
diarreia e da constipação, diminuir o índice glicêmico, a 
resistência insulínica e o perfil lipídico

Evitar a constipação

Proteína 

10% a 20% das necessidades cal/dia              
ou 1 g/kg/dia

1,5 g/kg/dia

0,6 g/kg/dia em caso de nefropatia diabética

Em estresse leve 

Em estresse moderado a grave

Retardar a queda da taxa de filtração glomerular

(continua)
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“grama por grama” e “método de tro-
cas”, respectivamente.71

A glicemia dentro da meta deve 
ser estimulada, uma vez que estudos já 
documentaram seqüelas neurocogni-
tivas em crianças provenientes da 
hiperglicemia, por outro lado a hipogli-
cemia em crianças e adolescentes 
pode trazer danos graves4 sobretudo 
nos menores de 5 anos.  A orientação 
alimentar de quantidades consistentes 
de carboidratos em horários frequen-
tes (3/3 horas) é de suma importância 
para se evitar essa complicação aguda. 
Nos episódios de hipoglicemia nos 
quais a criança esteja lúcida, sugere-se 
o uso de 15 g de carboidratos de rápida 
absorção, o que equivale a uma colher 
(sopa) de açúcar para 200 ml de água 
ou 200 ml suco de laranja ou 200 ml 

de refrigerante regular ou cinco sachês 
(3 g) de mel ou cinco balas macias.72 O 
uso de biscoitos doces ou chocolates 
não é recomendado para a correção da 
hipoglicemia porque esses alimentos 
contêm alto conteúdo de gorduras, o 
que retarda a absorção do carboidrato, 
acarretando aumento exacerbado da 
glicemia mais tarde (D).

Para crianças e adolescentes que já 
apresentam pressão arterial ≥ percentil 
90 para idade, sexo e estatura deve-se 
promover mudança do estilo de vida 
com incentivo à atividade física e ali-
mentação saudável. A intervenção 
nutricional objetiva principalmente o 
controle do peso e a restrição do 
excesso de sódio. Recomenda-se a res-
trição do uso excessivo de produtos 
industrializados (p. ex., macarrão ins-

tantâneo, biscoitos salgados, enlata-
dos, embutidos etc.) e da retirada do 
saleiro de mesa (D).

As crianças com mais de 2 anos 
que apresentam histórico familiar de 
hipercolesterolemia  ou de evento 
cardiovascular antes dos 55 anos ou 
com sobrepeso devem ser triadas 
para dislipidemias. O perfil lipídico 
deve ser solicitado logo após o diag-
nóstico de diabetes (assim que o con-
trole glicêmico estiver restabelecido). 
Para as demais crianças (sem histó-
rico familiar), o primeiro perfil lipí-
dico deve ser realizado na puberdade 
(> 10 anos) (E). O monitoramento 
deve ser anual para as crianças de 
todas as idades que apresentarem 
alteração do perfil lipídico ou sobre-
peso.  (E). Caso o LDL seja < 100 mg/

Perfil lipídico

Triglicerídeos < 200 mg/dl (ausência de 
complicação macrovascular)

Triglicerídeos ≤ 150 mg/dl (presença de 
complicações macrovasculares)

Colesterol < 200 mg/dl

LDL-C < 130 mg/dl (ausência de 
complicação macrovascular)

 LDL-C ≤ 100 mg/dl (presença de 
complicações macrovasculares)

HDL-C > 45 mg/dl

Prevenir ou reduzir complicações macrovasculares    
(doença coronariana)

Dieta modificada

Rica em MUFA

Pobre SFA e PUFA

Redução CHO

Melhorar glicemia, perfil lipídico e reduzir uso de drogas. 
Dietas com elevado teor de carboidratos e baixo teor de 
lipídios resultaram em maior aumento dos níveis 
plasmáticos de glicose pós-prandial, além de 
hipertrigliceridemia, quando comparadas às fórmulas com 
baixo teor de carboidratos e alto teor de gorduras, 
principalmente MUFA

Via da terapia enteral

De acordo com os sintomas

Sonda pós-pilórica como posição 
preferencial da sonda

Infusão contínua com gotejamento em 
velocidade avançando lentamente

Prevenir ou tratar gastroparesia que estão presentes em 
torno de 30% a 40% dos diabéticos.

Fonte: 4, 76-80

QUADRo 2 Adaptado do consenso de terapia nutricional enteral e dieta modificada para diabéticos – ADA e EASD 
(continuação)
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dl o perfil lipídico pode ser repetido 
após 5 anos4.  A conduta nutricional 
deve priorizar além do controle glicê-
mico, a restrição da gordura saturada 
(ver conduta nutricional nas 
Dislipidemias, adiante), conside-
rando sempre as necessidades nutri-
cionais para a idade (E). Dados de 
estudos randomizados com crianças 
e adolescentes indicam que essa res-
trição de gordura (< 7% gordura satu-
rada e 200 mg/dl de colesterol) não 
interfere no crescimento e desenvol-
vimento normal.4

Outras doenças autoimunes podem 
ocorrer em crianças e adolescentes com 
DM1 e por isso necessitam ser investiga-
das.4  A doença celíaca apresenta sinto-
mas como déficit de crescimento, perda 
ponderal ou sintomas gástricos (diar-
réias, dor abdominal, má absorção), e, se 
confirmado seu diagnóstico por meio 
de biopsia, todo o glúten deve ser reti-
rado do plano alimentar. O paciente 
com DM associado à doença celíaca 
deve ser encaminhado ao nutricionista4  
para orientação do plano alimentar e a 
substituição dos alimentos com glúten 
(pães, bolos, macarrão, biscoitos) por 
outros sem essa proteína, mas que apre-
sentem funções similares (D). 

O aumento do DM2 e da síndrome 
metabólica72 tem sido verificado nos 
adolescentes do mundo inteiro. No 
Brasil, em um estudo realizado com 
uma amostra probabilística de adoles-
centes de escolas públicas, foi obser-
vada a presença de alterações metabó-
licas naqueles com maior resistência à 
insulina e com sobrepeso.73 O trata-
mento da síndrome metabólica e do 
diabetes mellitus tipo 2 em adolescen-
tes deve priorizar a modificação no 
estilo de vida tendo como meta a 
perda ponderal e o aumento da ativi-
dade física.4 O incentivo à alimentação 
saudável, a diminuição do consumo de 
refrigerantes e  restrição  da ingestão 
de alimentos ricos em gorduras satura-

das e sódio, além do aumento da ativi-
dade física, promovem benefícios 
tanto no controle glicêmico quanto na 
dislipidemia e  pressão arterial (D). 71 

A alimentação na escola deve 
priorizar o esquema de insulina utili-
zado pela criança, de maneira a não 
ultrapassar mais de 3 horas da última 
refeição. O ideal é manter a rotina ali-
mentar da criança e pactuar escolhas 
saudáveis para os lanches. O uso de 
sanduíches com pão integral com 
frios e sucos pode ser alternados com 
biscoitos e bebidas com baixas calo-
rias. O planejamento dos lanches 
deve considerar o total de carboidra-
tos e calorias propostos para o horá-
rio do lanche, de acordo com o plano 
alimentar orientado pelo nutricio-
nista. Nos dias de educação física 
pode ser necessário adicionar cotas a 
mais de carboidratos (frutas) no lan-
che para evitar hipoglicemias.71 

GESTAção E LACTAção 

As gestantes com diabetes devem 
ser avaliadas, do ponto de vista nutri-
cional, por meio de curvas que consi-
derem a idade gestacional, o peso 
atual e a estatura.70 O ponto de corte 
mínimo do índice de massa corporal 
(IMC) pré-gestacional é de 19,8 kg/m2. 
Devem receber orientações nutricio-
nais individualizadas de forma a con-
templar as necessidades nutricionais e 
de energia, com base no IMC, na fre-
quência e na intensidade de exercícios 
físicos, padrão de crescimento fetal e 
ganho de peso adequado de acordo 
com o período gestacional.74 A distri-
buição energética deve se basear nas 
recomendações de alimentação sau-
dável e balanceada, sendo: 40%-55% 
de carboidratos, 15%-20% de proteí-
nas (no mínimo 1,1 g/kg/dia) e 30%-
40% de gorduras.

Para evitar episódios de hiperglice-

mia, hipoglicemia ou cetose, a distri-
buição do valor energético total (VET) 
deve se dar em três pequenas refeições 
(lanche da manhã, merenda e lanche 
noturno) e três refeições maiores (des-
jejum, almoço e jantar) (C). Gestante 
que faz uso de insulina é importante 
atentar que o lanche noturno deve 
conter 25 g de carboidratos comple-
xos, além de proteínas ou gorduras 
para evitar a ocorrência de hipoglice-
mia durante a madrugada. Essas 
mulheres também devem ser orienta-
das a ajustar a dose pré-prandial de 
insulina de ação rápida por meio do 
cálculo de carboidrato de cada refei-
ção. O fracionamento da alimentação 
pode colaborar também para amenizar 
náuseas e vômitos, além da indicação 
de alimentos com baixo teor de gor-
dura e na forma de purês.

Para prevenção e correção da obs-
tipação intestinal deve-se estimular o 
consumo de fibras alimentares e o 
aumento da ingestão de água. O uso 
de ácido fólico desde o período pré-
concepcional até o fechamento do 
tubo neural é recomendado para todas 
as mulheres, inclusive para aquelas 
que têm diabetes (A).116 Sociedade 
Brasileira de Diabetes. Departamento 
de Nutrição e Metabologia. Manual de 
Nutrição – Profissional da Saúde, 2009 
Suplementação com outras vitaminas 
e sais minerais pode ser realizada 
quando detectada a presença de defi-
ciências nutricionais (C).74

Os adoçantes artificiais (aspar-
tame, sacarina, acessulfame-K, sucra-
lose, sacarina e neotame) podem ser 
utilizados com moderação e são segu-
ros durante a gestação (C).75

 O aleitamento materno é reco-
mendado para os bebês de mulheres 
diabéticas ou com diabetes gestacio-
nal, entretanto, é necessário um plane-
jamento alimentar de forma a contem-
plar as perdas nutricionais da mãe em 
detrimento da produção de leite. Além 
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do ajuste da dose de insulina, quando 
ela é administrada, é necessário 
aumentar o aporte de energia e proteí-
nas para evitar grandes flutuações gli-
cêmicas. É interessante o consumo de 
carboidratos antes ou durante o aleita-
mento para evitar hipoglicemia.

PESSoAS IDoSAS

É importante estar atento ao 
ganho ou à perda de peso involuntária 
em idosos, de forma a prevenir possí-
veis desvios nutricionais, comuns nos 
mais velhos, em quem a desnutrição é 
mais comum do que o excesso de 
peso.83 Se houver excesso de peso, é 
interessante a redução do VET e consi-
derar que as necessidades de energia 
nessa faixa etária são menores do que 
em adultos mais jovens e a mesma 
redução energética pode resultar em 
menor perda de peso do que no jovem. 
Quando há restrição energética, pode 
haver necessidade de suplementos 
multivitamínicos (C).

Associada ao plano alimentar, a 
atividade física pode ser benéfica para 
auxiliar no controle glicêmico, na perda 
ponderal e no aumento da massa mus-
cular, o que deve colaborar para a redu-
ção da resistência à insulina (A). 
Especial atenção deve ser dada aos 
idosos em uso de insulina ou agentes 
secretagogos, de forma a evitar hipo-
glicemias. Nesse caso a alimentação 
deve ser ajustada aos horários e à 
intensidade dos exercícios.4

DoENçAS AGUDAS 

HIPERGLICEMIA

Durante as doenças agudas em 
que há hiperglicemia e cetose, é impor-
tante manter aporte suficiente de car-

boidratos e hidratação (B). Para adultos 
é recomendada a ingestão de 45 g a 50 
g de carboidratos a cada 3 a 4 horas 
para prevenir cetoacidose.70 Em hospi-
talização, deve-se implementar um 
plano alimentar disciplinado que con-
temple um aporte de carboidratos sufi-
ciente e constante, adequado a cada 
situação específica, sendo importante 
o acompanhamento de equipe de 
nutrição treinada em diabetes (D). A 
necessidade protéica encontra-se 
entre 1 g e 1,5 g por quilo de peso cor-
poral atual ao dia, sendo esse o limite 
superior fornecido para os pacientes 
em estado de maior estresse metabó-
lico (A).73 Quanto ao VET, recomenda-se 
25 a 35 kcal/kg, observando-se a res-
posta metabólica, de modo a não exa-
cerbar a hiperglicemia.

Quando há necessidade de dietas 
especiais, com alteração na consistên-
cia ou por via de acesso não oral, é 
necessário ajuste dos macronutrientes 
de forma a viabilizar o controle meta-
bólico e atender às necessidades clíni-
cas e nutricionais do momento.

Dietas líquidas devem conter 200 g 
de carboidrato/dia, divididas em por-
ções equivalentes pelas diversas refei-
ções ao longo do dia. As fórmulas de 
alimentação por sondas devem conter 
50% de carboidratos e, quando neces-
sário, reduzir para 35% a 40% do total 
diário de energia.

HIPoGLICEMIA

A hipoglicemia é a complicação 
aguda mais frequente em pessoas 
com Diabetes tipo 1. Mas pode, 
entretanto, ser observada em pes-
soas com Diabetes tipo 2  tratados 
com insulina, e menos comum , em 
pacientes sendo tratados com hipo-
glicemiantes orais. Os sintomas 
podem variar desde leve e moderado 
(tremor, palpitação e fome) a severo 

(mudanças no comportamento, con-
fusão mental, convulsões e coma).

Outro item a ser pontuado é a 
falta de reconhecimento dos sinto-
mas da hipoglicemia, especialmente 
naqueles pacientes com Diabetes 
tipo 1 de longa data. Treinamento 
para o reconhecimento de sintomas 
neste caso é aconselhado.

Uma vez detectada a hipoglicemia, 
ela pode ser facilmente tratada pelo pró-
prio paciente ou pais de uma criança. 
Hipoglicemia leve (50 - 70 mg/dl) pode 
ser tratada com 15 gramas de carboi-
drato, que equivale a 150 ml de suco 
comum ou refrigerante comum ou 1 
colher de sopa de açúcar. Se a próxima 
refeição não for acontecer dentro do 
período de uma hora, um pequeno lan-
che deve ser feito imediatamente após o 
episódio da hipoglicemia.

É importante que o paciente esteja 
treinado a não super tratar a hipoglice-
mia, especialmente utilizando  choco-
lates, bolos  e sanduíches.

Já em hipoglicemias severas, abaixo 
de 50 mg/dl, se o paciente estiver cons-
ciente, 30 gramas de carboidratos 
devem ser oferecidos. Se estiver incons-
ciente, deve-se evitar qualquer tipo de 
líquido pelo perigo de aspiração. Mel, 
açúcar ou carboidrato em gel pode ser 
algumas das formas de tratamento. Em 
casos de inconsciência ou ineficiência 
na capacidade de deglutir, a melhor 
opção é a aplicação do glucagon(que 
deve ser orientado a ter em casa).84

DoENçAS CRÔNICAS

HIPERTENSão ARTERIAL                 
No DIABETES

Uma modesta perda de peso, 
quando há sobrepeso, afeta de forma 
benéfica a pressão sanguínea (B). A 
meta deve ser redução na ingestão de 
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sódio para 1.500 mg por dia.4

A adoção dos princípios da 
Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (DASH) tem sido efeti-
vamente correlacionada com a redu-
ção da pressão arterial, efeito atri-
buído ao alto teor de minerais como 
potássio, magnésio e cálcio, entre 
outros fatores. O plano alimentar 
diário baseado na abordagem DASH 
inclui seleção e controle na ingestão 
de gorduras e carnes, consumo de 
frutas e hortaliças diversificadas e 
em boa quantidade, ingestão de 
grãos e alimentos integrais, con-
sumo de oleaginosas, sementes e 
leguminosas e redução no consumo 
de sódio/sal, de produtos industria-
lizados e de doces (A).4

DISLIPIDEMIAS No DIABETES

O perfil lipídico comumente 
encontrado em portadores de diabe-
tes consiste em hipertrigliceridemia 
e redução do HDL-C. As concentra-
ções do LDL-C não apresentam dife-
renças quantitativas quando em 
comparação com as de pacientes 
não diabéticos. No entanto, do ponto 
de vista qualitativo se distinguem 
por perfil de elevada aterogenici-
dade com maior proporção de partí-
culas pequenas e densas de LDL. 
Para indivíduos com concentrações 
elevadas do LDL-C, os ácidos graxos 
saturados da dieta devem ser limita-
dos para < 7% do total de calorias e o 
consumo de ácido graxo trans deve 
ser reduzido.85 A intervenção nutri-
cional deve ser adaptada de acordo 
com a idade do paciente, tipo de dia-
betes, tratamento farmacológico, 
nível lipídico e outras condições 
médicas e deve focar na redução de 
gordura saturada, colesterol e inges-
tão de gordura trans.4

O acréscimo de esterois de plan-

tas favorece a redução do colesterol 
total e do LDL-C (D).86 Os fitosterois 
são encontrados apenas nos vege-
tais e desempenham funções estru-
turais análogas às do colesterol em 
tecidos animais. O β-sitosterol, 
extraído dos óleos vegetais, é o prin-
cipal fitosterol encontrado nos ali-
mentos. Ele reduz a colesterolemia 
por competir com a absorção do 
colesterol do lúmen intestinal. Uma 
dieta balanceada com quantidades 
adequadas de vegetais fornece 
aproximadamente 200 mg a 400 mg 
de fitosterois. No entanto, é neces-
sária a ingestão de 2 g ao dia de 
fitosterois para a redução média de 
10% a 15% do LDL-C. Os fitosterois 
não influenciam os níveis plasmáti-
cos do HDL-C e dos triacilglicerois. A 
ingestão de 3 a 4 g/dia de fitosterois 
pode ser utilizada como adjuvante 
no tratamento hipolipemiante.86

O consumo de fibras solúveis 
ajuda a reduzir as concentrações de 
colesterol total e LDL-C. As fibras 
solúveis formam um gel que se 
aglutina com as gorduras alimenta-
res e o sal biliar que contém coles-
terol, impedindo sua absorção.87 
Além disso, as fibras fermentam no 
intestino e produzem ácidos graxos 
de cadeia curta, aumentando a 
depuração do LDL-C e inibindo a 
enzima responsável por produzir 
colesterol endógeno (3-hidroxi-
3-metil-glutaril-coenzima-A redu-
tase [HMGCoA-R]).87 As fontes de 
fibras solúveis são aveia, frutas, ver-
duras e legumes. Para indivíduos 
com triacilglicerois plasmáticos ele-
vados recomenda-se ingestão ade-
quada de fibras, redução de carboi-
dratos na contribuição total de 
calorias e aumento na quantidade 
de ácido graxo ômega 3 e cis-
monoinsaturado. Para melhor con-
trole metabólico são indicados 
perda ponderal modesta (5% a 

10%) para indivíduos acima do 
peso, aumento na prática de exercí-
cios físicos e dieta equilibrada.88

DoENçA RENAL CRÔNICA               
No DIABETES

A redução da função renal contri-
bui para a depleção de reservas de 
gorduras e proteínas, especialmente 
de tecido muscular, o que requer 
atenção para o diagnóstico nutricio-
nal a partir de antropometria e parâ-
metros laboratoriais, a fim de se 
conhecerem as reservas corporais. 
No diagnóstico de distrofia nutricio-
nal deverá haver correção por meio 
de oferta suficiente de energia para 
que não ocorra desnutrição ou sobre-
peso. Na fase não dialítica, carboidra-
tos constituem o principal substrato 
energético, considerando-se que há 
ocorrência frequente de dislipidemia 
e restrição proteica, o que posterga o 
início da terapia dialítica e reduz a 
sintomatologia urêmica. Na presença 
de microalbuminúria e indivíduos 
com taxa de filtração glomerular > 70 
ml/min, a oferta de proteínas deverá 
ser mantida em 0,8 a 1 g/kg/dia, o 
mesmo que para a população saudá-
vel. Quando a taxa estiver entre 70 e 
30 ml/min e a microalbuminúria esti-
ver presente, recomenda-se restrição 
protéica de 0,6 g/kg/dia (D).38

A redução da ingestão de pro-
teína de 0,8 a 1 g/kg/dia para indiví-
duos com diabetes no estágio inicial 
da doença renal crônica (DRC) e 0,8 
g/kg/dia na fase posterior da DRC 
pode melhorar as medidas da função 
renal (taxa de excreção de albumina 
na urina, taxa de filtração glomeru-
lar).4 O tipo de proteína utilizada na 
dieta pode ter importante implicação 
na doença renal. Alguns estudos 
demonstram que a substituição da 
carne vermelha pela de frango, sem 
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restrição proteica, mostrou-se capaz 
de reduzir a excreção urinária de 
albumina em pacientes com DM2 e 
nefropatia diabética (D).89 A substi-
tuição da proteína animal pela pro-
teína da soja também parece exercer 
redução na proteinúria em pacientes 
com DM2 e nefropatas (D). Entretanto, 
a resposta do organismo ao consumo 
de soja por um longo período de 
tempo ainda não é conhecida.

Evidências clínicas têm demons-
trado uma relação inversa entre o 
nível de vitamina D e o grau de 
albuminúria. Esses achados suge-
rem que a vitamina D pode ter um 
efeito antiproteinúrico, exercendo 
funções moduladoras nos sistemas 
renal, cardiovascular e imune (C).90

É necessário ainda que, na prescri-
ção nutricional, considerem-se as reco-
mendações de eletrólitos, minerais, 
vitaminas e líquidos, que, a depender 
da fase da doença, deverão seguir con-
duta nutricional específica.

TERAPIA NUTRICIoNAL 
ENTERAL PARA DIABÉTICoS

As recomendações internacio-
nais sobre Terapia Nutricional 
Enteral (TNE) para diabetes vêm 
desde 1998, quando a Associação 
Americana de Diabetes (ADA) e 
Associação Européia para Estudo 
em Diabetes (EASD) desenvolveram 
em Chicago/EUA um consenso que 
estabeleceu propostas para esse 
fim.126 Essas recomendações vêm 
sendo utilizadas até os dias atuais 
com algumas modificações.91 No 
último consenso publicado em 
janeiro de 2011 pela ADA é reco-
mendada a presença de nutricio-
nista habilitado na equipe hospita-
lar, para conduzir o plano realista 
sobre a terapia nutricional.

As indicações da TN para os pacien-

tes diabéticos devem seguir as mes-
mas indicações que para os demais 
pacientes.93 A via oral (VO) deve ser a 
preferencial quando a via digestiva 
estiver disponível e funcionante. Esta 
pode ser complementada com o uso 
de suplementos orais caso não atinja 
60% das necessidades energéticas e 
protéicas do paciente. A TN enteral é 
utilizada em casos de contraindicação 
da VO ou quando o paciente ingere 
menos que 60% de suas necessidades 
com a VO. A nutrição parenteral (NP) 
está indicada quando o trato gastroin-
testinal (TGI) não esteja funcionante ou 
se não for possível atingir 60% das 
necessidades nutricionais do paciente 
somente com a via enteral.93,94

A presença da gastroparesia é fre-
quente em diabéticos e ocorre por 
degeneração das células nervosas do 
plexo mioentérico, determinando 
hipomotilidade antral, hipotonia gás-
trica, contrações tônicas intensas no 
piloro e ausência do esvaziamento de 
restos alimentares indigeríveis no estô-
mago. Essa dismotilidade acomete 
também o intestino delgado. 
Eructações, saciedade precoce, dor 
epigástrica, sensação de distensão 
abdominal, náuseas e vômitos pós-
-prandiais são queixas comuns dos dia-
béticos. Estes sintomas aumentam o 
risco de hipoglicemia, principalmente 
em pacientes que utilizam insulina, 
além do risco nutricional pelo déficit 
calórico e proteico do pacientes.94

Sabe-se que os alimentos líqui-
dos são esvaziados mais facilmente 
do estômago que os sólidos, assim 
como os alimentos isosmolares em 
relação ao hipo ou hiperosmolares 
ou hipoglicídicos com relação aos 
hiperglicídico; logo, a escolha do 
nutricionista por dieta isosmolar e 
hipoglicídica pode ser mais bené-
fica, já que favorece o esvaziamento 
gástrico. Dietas poliméricas con-
tendo proteínas integrais contri-

buem com o esvaziamento gástrico. 
Os pacientes com gastroparesia 
diabética podem ainda se benefi-
ciar com o uso de fórmulas de alta 
densidade calórica, devido à redu-
ção no volume ofertado. Fórmulas 
com menores quantidades de fibras 
também podem ser benéficas para 
atenuar os sintomas da gastropare-
sia. Outra opção é a administração 
via sonda nasojejunal, mas com 
cautela, pois a gastroparesia diabé-
tica acomete todo o trato gastroin-
testinal, o que aumenta o risco de 
diarréia. Indicam-se progressão 
baixa e lenta da taxa de infusão (20 
ml/h) com aumento de 10 a 20 ml 

a cada 12 horas.94

Observar queixas de desconforto 
abdominal e a ocorrência de diarréia 
também é importante; em geral, a diar-
réia é noturna e de difícil controle, 
ocorre geralmente decorrente de neu-
ropatia periférica e autonômica. A pre-
sença da obstipação intestinal tam-
bém se dá quando há redução da 
motilidade colônica, relacionada com a 
quantidade de fibras ingeridas. Dietas 
ricas em fibras podem ser prescritas na 
TNE, pois elas contribuem para o con-
trole destes sintomas. 

A resposta glicêmica dos pacien-
tes não depende somente da dieta 
prescrita, mas também de outros 
fatores, como os diferentes métodos 
de administração da dieta enteral 
(bolus, contínua, intermitente), da 
função gastrintestinal, da dosagem 
de insulina administrada, do grau de 
estresse, entre outros. Inúmeros estu-
dos relacionam tanto hiperglicemia 
como hipoglicemia em pacientes 
hospitalizados, diabéticos ou não, 
com pior prognóstico.4

Pacientes diabéticos com indica-
ção de TNE podem receber fórmulas 
enterais padrão, que fornecem em 
torno de 50% do valor calórico total na 
forma de carboidratos, preferencial-
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mente fórmulas poliméricas e em infu-
são contínua lenta, para evitar forneci-
mento excessivo de glicose. Entretanto, 
pacientes diabéticos ou com hipergli-
cemia de estresse podem se beneficiar 
de fórmulas especializadas para DM, 
onde os carboidratos representam de 
33% a 40% do VET.92,96,97

As fórmulas específicas para diabé-
ticos existentes no mercado nacional 
pretendem reduzir complicações 
metabólicas relacionadas com a disgli-
cemia. Esses produtos têm o conteúdo 
total de carboidratos (CHO) reduzido e 
acréscimo de fibras para diminuir a 
absorção de CHO. Parte dos CHO é 
substituída por ácidos graxos monoin-
saturados (MUFA), (em torno de 20%), 
por aumentarem a fluidez das mem-
branas celulares, com consequente 
redução da resistência à ação da insu-
lina.92,94 conforme preconizado pela 
ADA. Também é recomendável limitar 
os ácidos graxos saturados (SFA) e os 
poli-insaturados (PUFA) devido ao ele-
vado risco de doenças cardiovascula-
res neste grupo de pacientes.

Além do menor teor de carboidra-
tos, estas fórmulas são compostas por 
carboidratos de absorção lenta, e ate-
nuam a resposta hiperglicêmica pós
-prandial. As dietas enterais especiali-
zadas facilitam o controle glicêmico e 
podem diminuir a necessidade de 
insulina, o que reduz o risco de hipogli-
cemia e avariabilidade glicêmica.92,97,98 
As fórmulas enterais especializadas 
também podem ser ofertadas por VO, 
na forma de suplementos orais, com o 
objetivo de garantir aporte calórico e 
proteico e os benefícios metabólicos 
destas formulações.94

É mandatório que um bom con-
trole glicêmico dos diabéticos sub-
metidos à TNE depende do acompa-
nhamento de toda a equipe da 
Equipe de Terapia Nutricional da 
Instituição. Apresentamos aqui reco-
mendações gerais adaptadas do 

Consenso de Chicago, acrescidos do 
que hoje é recomendado quando se 
trata de nutrição enteral em diabe-
tes (Quadro 2).4,76-80

TERAPIA NUTRICIoNAL              
NA CIRURGIA BARIÁTRICA

A cirurgia bariátrica (CB) pode 
ser considerada para diabéticos tipo 
2 com IMC ≥ 35 km/m², especial-
mente se o diabético tem comorbi-
dades de difícil controle, com tera-
pia farmacológica, alimentar e estilo 
de vida saudável.4,99,100

Os pacientes submetidos a qual-
quer técnica cirúrgica ou endoscópica 
necessitam de monitorização multidis-
ciplinar em períodos pré- e pós-opera-
tório, por tempo indeterminado. 4,101,102

Dependendo do procedimento 
cirúrgico, a CB tem proporcionado nor-
malização total ou parcial da glicemia, 
dependendo da técnica cirúrgica, em 
torno de 55% a 95%.99,103 Ao mesmo 
tempo poderá ocorrer deficiências 
nutricionais como hipovitaminoses, 
déficit de minerais, osteoporose e mais 
raramente severa hipoglicemia, decor-
rente de hipersecreção insulínica.4,100,102

TERAPIA NUTRICIoNAL (TN)          
EM PRÉ-oPERATÓRIo

O diagnóstico nutricional (parâ-
metros bioquímicos, antropométri-
cos, dietéticos), deverá ser realizado 
em todas as técnicas, para encami-
nhamento ao cirurgião do parecer 
nutricional.100,104 Quando ocorrer 
defict de consumo em micronutrien-
tes, mesmo sem dosagens bioquimi-
cas, suplementação completa poderá 
ser iniciada.Entendimento e  disposi-
ção para mudanças do comporta-
mento alimentar tanto no pré como 
no pós-cirúrgico, devem ser avaliados 

em todos os pacientes.100

Diretrizes atuais sugerem como 
rotinas neste período: profilaxia para 
gota úrica nos pacientes de risco, uma 
vez que a rápida perda ponderal 
poderá precipitar novas crises durante 
o pós-operatório imediato; suspeita 
de abuso ou dependência de álcool 
encaminhado para avaliação e trata-
mento psiquiátrico, antes da cirurgia. 
No bypass gástrico nestes pacientes 
de risco, evitar uso de álcool, por redu-
ção do metabolismo do álcool e risco 
de alcoolismo.100,105

Na maioria dos pacientes faz-se 
necessária a associação de dieta hipoca-
lórica hiperproteica com dietas especiali-
zadas e/ou associadas a suplementos ali-
mentares ou farmacológicos, para 
anemia ferropriva, megaloblástica, hipo-
vitaminose D, consumo insuficiente de 
proteínas de alto valor biológico, micro-
nutrientes essenciais e fibra dieté-
tica.100,103,104 No período de 3-7 dias que 
antecede a cirurgia, é indicado dieta 
líquida hipocalórica e hiperproteica para 
reduzir a gordura intra-abdominal, pre-
venir a síndrome intra-abdominal com-
portamental, reduzir a probabilidade de 
edema pulmonar pós-operatório, entre 
outros benefícios.101

O uso de suplementos industriali-
zados líquidos adicionados com fibras 
e suplementados com micronutrientes 
é indicado, sobretudo se o paciente 
continua nas atividades habituais fora 
do seu domicílio.100,104

TERAPIA NUTRICIoNAL              
EM PÓS-oPERATÓRIo

O objetivo da TN especializada é 
evitar e/ou reduzir as possíveis compli-
cações nutricionais imediatas, como 
dumping, desidratação, vômitos 
(quando frequentes poderão provocar 
déficit de tiamina), desnutrição pro-
téico calórica, anemia com/sem déficit 
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de ferro,106 constipação, hipotensão, 
náuseas, halitose, pirose, gases em 
grande quantidade, diarréia, anorexia, 
transtornos alimentares.107 

No pós-operatório imediato é 
usado dieta líquida de prova ou líqui-
dos claros até a alta hospitalar no 
terceiro ao quarto dia de pós-opera-
tório (DPO). Dieta líquida total sem 
lactose e sem sacarose até o 15o DPO, 
hipocalórica, normolipídica, hiper-
proteica (mínimo 60-90 g/dia).106,108 

Caso ocorra adaptação do trato gas-
trintestinal nesse período, evoluir a 
dieta para semi líquida, que propor-
cionará mais prazer ao paciente, 
além do horário de refeições de 3/3h, 
já estabelecido. Exemplo de cardá-
pios qualitativo e quantitativo, 
baseados nos alimentos que fazem 
parte do padrão alimentar do 
paciente, adicionado a suplementos 
protéicos de fácil digestão, fibras 
solúveis além polivitamínicos/mine-

rais líquidos até o 30o DPO.4,103,106,108 
Retorno à dieta de consistência 

normal, com adaptações de 3-7 dias 
de alimentos e/ou preparações que 
requerem transição da dieta branda, 
sem irritantes gástricos.109  Líquidos 
podem ser ingeridos apartir de 30 
minutos após as refeições principais, 
evitando assim sintomas gastrintesti-
nais.100,107 A ingestão protéica deverá 
ficar em torno de 60-120 g/dia, para 
manutenção ou mínima perda de 
massa magra, durante a rápida perda 
de peso.135 A dietoterapia é essencial 
para o sucesso cirúrgico, em que a 
orientação individualizada nas diver-
sas fases, de pré e pós-operatório, 
reduz os riscos clínico nutricionais e 
metabólicos que a cirurgia predis-
põe.4,103,104,107 

Na técnica de bypass ocorre redu-
ção da ingestão alimentar para um 
volume inicial de 30-50 ml associado 
à exclusão do duodeno e parte signi-

ficativa do jejuno, com efeitos na 
rápida perda ponderal de grandes 
volumes de massa gorda, além de 
perdas significativas de massa 
magra.99,106 A adesão a um padrão ali-
mentar saudável, constituído de 
refeições hiperproteicas, dentro das 
condições socioeconômicas e cultu-
rais, constitui o eixo fundamental do 
atendimento  nutricional.100,107

O monitoramento clínico-nutricio-
nal (Quadro 3) por toda a vida previne 
ou trata precocemente as deficiências 
nutricionais e reganho ponderal que 
podem ocorrer a médio/longo prazo 
(Quadro 4). 107 O monitoramento deve 
ser feito na dependência das principais 
técnicas cirúrgicas atuais, como Banda 
Gástrica laparoscópica ajustável (LAGB), 
Sleeve Gastrectomia Laparoscópica 
(LSG), Bypass  gástrico em  Y de Roux-
en-Y (RYGB), e derivação biliopancreá-
tica laparoscópica/duodenal switch 
(BPD-DS), em pacientes diabéticos ou 

QUADRo 3 Checklist  para monitoramento  pós-operatório de cirurgia bariátrica e metabólica,  específico por cada 
técnica cirúrgica107

cuidados pós-operaTório imediaTo

iTens do 
checklist

laGb lsG** ryGb*** bpdds****

 Progressão da dieta supervisionado por Nutricionista 
Especialista (NE)

 X X X X

 Educação alimentar realizado por NE X X X X

 Polivitamínico-mineral (tablete com requerimento mínimo) 1 2 2 2

 Citrato de cálcio - 1200-1500 mg/d X X X X

 Vitamina D - mínimo  3000 UI/d X X X X

 Vitamina B12, necessário para  normalidade  X X X X 

 Adequada hidratação > 1,5 LT/d X X X X

 Monitorizar glicose no diabetes  e nos  sintomas 
hipoglicêmicos

X X X X

*LAGB = Banda Gástrica laparoscópica ajustável; **LSG = Sleeve Gastrectomia Laparoscópica; ***RYGB = Bypass  gástrico em  Y de Roux-en-Y e ****BPD-DA 
derivação biliopancreática laparoscópica/duodenal switch
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Follow-up

 Visitas: inicial, intervalo até estáveis, uma vez estáveis (meses) 1, 1-2, 12 1, 3-6,12 1, 3, 6-12 1, 3, 6

 Monitorar progresso com perda ponderal e evidências de 
complicações a cada visita    

 Contagem completa de Cl sanguíneas/plaquetas, Fe sérico em 
pré-pós cirúrgico e capacidade de fixação de Fe    

 Considerar profilaxia  para gota úrica e colelitíase em 
determinados pacientes    

 Avaliar lipídeos a cada 6-12 meses, na dependência do risco e 
da terapia realizada    

 Monitorar adesão a atividade física    

 Avaliar necessidade de grupos de suporte    

 Densidade óssea a cada 2 anos (DEXA)    

 Excreção de Ca urinário de 24h, aos 6 m e após anualmente    

 B12 anualmente e 3-6 meses se suplementado - -  

 Folato, estudos de ferro, 25-vitamina D, PTH - -  

 Vitamina A inicialmente e 6-12m se necessário - - Opcional 

 Cobre, zinco, selênio avaliar com fins específicos    

 Avaliar tiamina com fins específicos    
Fonte: 100

não diabéticos.107

Rotinas especificas de  trata-
mento nutricional são sugeridas na 
última Diretriz da Sociedade 
Americana de Cirurgia Bariatrica e 
Metabolica, que devem ser conside-
radas em cada caso individualmente: 
•	 Hipofosfatemia leve ou moderada 

pode ocorrer por hipovitaminose 
D, podendo ser corrigida com 
suplemento oral de fosfato. 

•	 Oxalose  e cálculos de oxalato de cál-
cio, maior ingestão de líquidos (> 1,5 
litros/dia), dieta reduzida em oxalato 
e uso de probióticos (oxalobacter 
formigenes), melhoram excreção 
renal de oxalatos e os níveis de 
supersaturação; deficiencia de vita-

minas lipossoluveis com hepatopa-
tia, coagulopatia ou osteoporose, 
avaliar  níveis de vitamina K1. 

•	 Anemias  nutricionais  decorrentes de 
técnicas  malabsortivas podem envol-
ver  deficiências de vitamina B12, ácido 
fólico, proteína, cobre, selénio e zinco,  
devem  ser avaliados quando anemia 
por deficiência de ferro for negativa. 

•	 Screening para zinco  realizado nos pro-
cedimentos mal-absortivos  e, conside-
rado nos pacientes com grave queda 
de cabelo, pica, disgeusia significante, 
em homens com hipogonadismo  e 
disfunção erétil. Para evitar defict de 
cobre,  associar 1 mg de cobre para 
cada 8 a 15 mg de zinco suplementado; 

•	 Suplementação de cobre (dose de 2 

mg/dia) deve ser incluída na rotina 
com multivitamínico-mineral, avaliar 
em anemia, neutropenia, mielopatias 
e inadequada cicatrização de feridas; 
deficiencia de tiamina na rápida 
perda de peso (acima da média para 
a técnica cirurgica), vômitos prolon-
gados, nutrição parenteral, excesso 
de álcool, neuropatia,  encefalopatia 
ou insuficiência cardíaca.

•	 Suspeita de supercrescimento bac-
teriano na alça biliopancreatica após 
derivação biliopancreática ou duo-
denal Switch (BPD ou DBP/DS), 
devem ser tratados empiricamente 
com metronidazol ou antibioticos, 
em casos de resistencia  Lactobacillus 
plantarum e Lactobacillus GG pode 
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QUADRo 4 Diagnóstico e tratamento das deficiências nutricionais

deficiências sinais/sinTomas confirmação
TraTamenTo de 

1a fase
TraTamenTo de 2a fase

Desnutrição 
proteica

Fraqueza, perda de massa magra 
cabelos quebrados, edema 
generalizado

Albumina sérica e níveis de 
pré-albumina, creatinina 
sérica 

Suplementos 
proteicos

Enteral /parenteral/reversão da 
técnica cirúrgica

Cálcio/vit. D
Hipocalcemia, tetania, 
formigamento, câimbras

Cálcio total e ionizado, PTH 
intacto, 25OHD, 
densitometria óssea

Citrato de 
cálcio-1.200 a 
2.000 mg oral, Vit. 
D-50.000 IU/d

Calcitriol oral Vit. D 1.000 UI/d

Vit. B12
Anemia perniciosa, 
formigamento nos dedos das 
mãos e pés, depressão, demência

Contagem de cls 
sanguíneas, níveis de B12

B12 oral 
cristalina, 350 
μg/d

1.000 a 2.000 μg/ 2-3 meses IM

Folato
Anemia macrocítica, palpitações, 
fadiga, defeitos no tubo neural

Contagem de cls 
sanguíneas, níveis de folato 
e homocisteína

Folato  
oral-400 mg/d, 
incluído em 
polivitamínico

Folato oral-1.000 μg/d

Ferro
Redução de atividade, 
palpitações, fadiga, cabelos 
quebradiços, anemia 

Contagem de cls 
sanguíneas, FE sérico, 
capacidade de fixação do 
FE, ferritina

Sulfato ferroso 
300 mg 2-3×/d, 
associado com 
Vit. C

FE parenteral

Vit. A
Xeroftalmia, cegueira noturna, 
redução da imunidade

Níveis de Vit. A
Vit. A oral-5.000 a 
10.000 UI/d

Vit. A oral-50.000 UI/d

Fonte: 105

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais

RECoMENDAção oU CoNCLUSão
GRAU DE 

RECoMENDAção

Indivíduos em risco de desenvolver DM 2, deve-se estimular mudanças de estilo de vida, a partir de 
programas educativos, baseados em perda moderada de peso corporal e prática semanal de atividade física 
(150 minutos/semana).

A

O estabelecimento de um plano alimentar para controle de pacientes com DM associado a mudanças no 
estilo de vida, incluindo a atividade física, são considerados terapias de primeira escolha.

A

Os carboidratos oriundos das hortaliças, leguminosas, grãos integrais, frutas e leite desnatado devem ser 
incentivados dentro do contexto de uma dieta saudável.

A

A sacarose pode ser substituída por outros carboidratos e utilizada no contexto do plano alimentar prescrito. A

Recomenda-se que o total de sacarose não ultrapasse 10% do valor calórico total. D

Adoçantes não nutritivos são seguros quando consumidos até o nível diário aceitável de ingestão, 
estabelecido pela Food and Drug Administration (FDA).

A

A carga glicêmica oferece um modesto benefício adicional em relação à contagem de carboidrato. B

Não são encontradas evidências suficientes para recomendar o uso de alimentos de baixo índice glicêmico 
como estratégia primária no plano alimentar.

B

(continua)
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QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais (continuação)

RECoMENDAção oU CoNCLUSão
GRAU DE 

RECoMENDAção

O método de contagem de carboidratos é considerado a chave do tratamento nutricional do DM1. A

Carboidrato e gordura monoinsaturada juntos devem perfazer 60%-70% da ingestão energética. Entretanto, o 
perfil metabólico e a necessidade de perda de peso devem ser considerados quando se determina a 
quantidade de gordura monoinsaturada da dieta.

B

Como para todas as pessoas, o consumo de fibras alimentares deve ser encorajado (14 g/1.000 kcal), mas não 
há razão para recomendar aos portadores de DM o consumo de maior de fibras.

A

Os ácidos graxos trans devem ter seu consumo reduzido. D

A recomendação para ingestão do colesterol alimentar é < 200 mg. D

O consumo de duas ou mais porções de peixes por semana, com exceção das preparações fritas, deve 
ser recomendado.

B

Não existem evidências que sugiram que a ingestão protéica normal  deva ser modificada quando a função 
renal é normal.

A

Não há evidências suficientes quanto ao benefício da suplementação de vitaminas e minerais em portadores 
de DM que não possuem deficiência desses nutrientes.

A

A ingestão diária de álcool deve ser limitada a uma quantidade moderada (uma dose ou menos por dia para 
mulheres e 2 doses ou menos por dia para homens). Uma dose é definida como 360 ml de cerveja, 150 ml de 
vinho ou 45 ml de bebida destilada.

D

As necessidades nutricionais na gestação/lactação e para crianças/adolescentes são similares às de outros 
indivíduos de mesma idade.

D

As crianças e adolescentes com DM1 necessitam ser triados para doença celíaca. O glúten deve ser retirado 
do plano alimentar pelo profissional nutricionista naqueles que apresentarem diagnóstico positivo para 
doença celíaca.

D

Para correção de hipoglicemia sugere-se o uso de 15 g de carboidratos de rápida absorção. D

O consumo de sódio deve ser limitado a 2.000 mg por dia, o que equivale a 5 g de cloreto de sódio. D

A adoção dos princípios da dieta DASH tem sido efetivamente correlacionada com a redução da pressão arterial. A

O acréscimo de esterois de plantas favorece a redução do colesterol total e do colesterol LDL. D

A recomendação para o ácido graxo saturado é atingir < 7% do total de energia. A

Na presença de microalbuminúria e indivíduos com taxa de filtração glomerular > 70 ml/minuto, a oferta de 
proteínas deverá ser mantida em 0,8 g a 1,0 g/kg/dia, o mesmo que para a população não diabética. Quando a 
taxa estiver entre 70 ml e 30 g/minuto, recomenda-se restrição protéica de 0,6 g/kg/dia.

B

ser considerado. 
•	 Nas alterações gastrointestinais gra-

ves e persistentes com sintomas de 
náuseas, vômitos, dor abdominal, 
diarreia e constipação é necessário 
urgente avaliação do cirúrgião.

•	 Terapia nutricional (TN) enteral (NE) 

ou parenteral (NP) deve ser consi-
derada nos casos de  risco nutricio-
nal (NRS 2002 com pontuação ≥3) 
ou desnutrição grave; esta última 
tratada a nível hospitalar,  seguindo 
diretrizes atuais de TN.  

•	 A  NP indicada quando não são 

atingidos 75% das necessidades 
nutricionais por via oral ou enteral, 
após 5 a 7 dias com doença não crí-
tica ou 3 a 7 dias com doença 
grave; e na desnutrição proteica 
severa e/ou hipoalbuminemia, não 
responsiva a suplementação  pro-
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teica  oral  ou  enteral.100
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BENEFÍCIoS Do EXERCÍCIo 
FÍSICo No DIABETES MELLITUS

Existem evidências consistentes dos 
efeitos benéficos do exercício na pre-
venção e no tratamento do diabe-
tes mellitus (DM). O exercício atua na 
prevenção do DM, principalmente nos 
grupos de maior risco, como os obesos 
e os familiares de diabéticos. Indivídu-
os fisicamente ativos e aqueles com 
melhor condição aeróbica apresentam 
menor incidência de DM tipo 2 (DM2). 

Por outro lado, sabemos que dia-
béticos apresentam menor condição 
aeróbica, menos força muscular e me-
nos flexibilidade do que seus pares da 
mesma idade e sexo sem a doença. As 
alterações metabólicas e a menor ca-
pilarização tipicamente observada 
nos diabéticos podem justificar esses 
achados. Mas dados consistentes 
mostram que diabéticos fisicamente 
ativos e/ou em boa condição aeróbica 
apresentam melhor prognóstico do 
que aqueles inativos e/ou com baixa 
condição aeróbica.

O exercício físico atua de forma es-
pecífica sobre a resistência insulínica, 
independentemente do peso corporal. 
Indivíduos fisicamente mais ativos pos-
suem níveis mais baixos de insulina cir-
culante, melhor ação em receptores e 
pós-receptores de membrana, melhor 
resposta de transportadores de glicose 
e maior capilarização nas células mus-
culares esqueléticas, quando em com-

paração com indivíduos menos ativos, 
independentemente do peso e do ín-
dice de massa corporal (IMC). Mas o 
exercício físico também atua na redu-
ção do peso corporal, que, por si só, já 
reduz o risco de DM2.

No tratamento do diabetes pode-
mos destacar que o exercício físico é 
um importante aliado, atuando sobre o 
controle glicêmico e sobre outros fato-
res de comorbidade, como a hiperten-
são e a dislipidemia, e reduzindo o ris-
co cardiovascular.

A atividade física promove maior 
capilarização das fibras musculares e 
melhor função mitocondrial, melho-
rando a sensibilidade dos tecidos à in-
sulina. Observa-se maior sensibilidade 
à insulina nas 24 a 72 horas após uma 
sessão de exercício, aumentando a 
captação da glicose nos músculos e 
nos adipócitos e reduzindo a glicemia 
sanguínea. Além disso, o exercício au-
menta a captação da glicose sanguínea 
para os músculos por mecanismos não 
dependentes de insulina, envolvendo 
o GLUT4, proteína transportadora da 
glicose muscular ativada pela contra-
ção muscular. Assim, o exercício facilita 
o metabolismo glicídico e sua eficiên-
cia, melhorando a regulação glicêmica, 
o que pode ser observado pelas meno-
res concentrações basal e pós-prandial 
de insulina, bem como pela redução da 
hemoglobina glicada nos diabéticos 
fisicamente ativos, quando em compa-
ração com os sedentários.

O diabetes reduz a expectativa de 
vida em 5-10 anos e aumenta o risco de 
doença arterial coronariana (DAC) em 
2-4 vezes. O exercício é um forte aliado 
na predição desse risco nos diabéticos, 
assim como na sua redução por meio 
da prática regular.

AVALIAção MÉDICA  
PRÉ-EXERCÍCIo No        
DIABETES MELLITUS

Pelo caráter multissistêmico e agressi-
vo do diabetes, recomendam-se avalia-
ções periódicas do diabético que se 
exercita, procurando minimizar com-
plicações, as quais deverão contemplar 
os principais sistemas comprometidos, 
incluindo avaliações cardíaca, vascular, 
autonômica, renal e oftalmológica. O 
teste de esforço está indicado a pacien-
tes diabéticos que queiram iniciar um 
programa de exercício de moderada a 
alta intensidade e que tenham as con-
dições descritas no Quadro 1.

PRESCRIção DE EXERCÍCIo

Os princípios gerais da prescrição de 
exercício devem ser seguidos respei-
tando-se as particularidades da doen-
ça de base. Qualquer atividade física, 
recreativa, laborativa ou esportiva 
pode se feita pelos diabéticos, mas 
devemos estar alertas para as possí-
veis complicações e as limitações im-
postas pelo comprometimento sistê-
mico do diabetes.

Como prescrever o exercício no tratamento  
do diabetes mellitus
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TIPo DE EXERCÍCIo

Exercícios aeróbicos envolvendo gran-
des grupos musculares, como, por 
exemplo, caminhada, ciclismo, corrida, 
natação, dança, entre outros, podem 
ser prescritos de forma constante/con-
tínua (a mesma intensidade) ou inter-
valada (alternando diferentes intensi-
dades de exercício). Aquecimento e 
desaquecimento são fundamentais, 
principalmente no subgrupo que apre-
senta disautonomia.

Exercícios de resistência/fortaleci-
mento muscular devem ser incluídos 
no plano de atividades do diabético, já 
que eles provocam elevação da sensi-
bilidade da insulina de maior duração, 
mediado também pelo aumento da 
massa muscular. 

Exercícios de flexibilidade também 
devem ser contemplados, pois há re-
dução da flexibilidade pela ação dele-
téria da hiperglicemia crônica sobre as 
articulações, além da decorrente do 
envelhecimento.

QUADRo 1 Avaliação do paciente 
com DM antes do início do programa 
de exercício

recomendações para TesTe de 
esforço em diabeTes Mellitus

Idade > 35 anos

Idade > 25 anos e DM tipo 1 há mais de 
10 anos ou tipo 2 há mais de 15 anos

Presença de hipertensão arterial, 
tabagismo  ou dislipidemia 

Suspeita de doenças arterial 
coronariana, cerebrovascular e/ou 
arterial periférica

Neuropatia autonômica

Nefropatia grave, retinopatia

Na ausência de contraindicação, o teste de exer-
cício pode ser realizado em todos os indivíduos 
com DM para obtenção da frequência cardíaca 
máxima, da capacidade funcional e para orien-
tação do exercício

QUADRo 2 Classificação da intensidade do exercício

porcenTaGem da vo2 máx porcenTaGem da fc máx

Moderado 40-60 50-70

Vigoroso > 60 > 70

VO2máx = consumo máximo de O2; FCmáx = frequência cardíaca máxima medida no teste ergomé-
trico ou calculada pela fórmula: 220 – idade.

FREQUÊNCIA Do EXERCÍCIo

A recomendação mais atual para a po-
pulação em geral é de exercícios aeróbi-
cos diariamente ou na maioria dos dias 
da semana. Para os diabéticos a reco-
mendação de atividade aeróbica diária, 
ou pelo menos a cada 2 dias, é reforçada 
para que os benefícios sobre o metabo-
lismo glicídico sejam alcan çados.

DURAção Do EXERCÍCIo

A duração necessária de uma sessão de 
exercício depende da intensidade e da 
frequência semanal dos exercícios. Nos 
pacientes diabéticos, a duração de um 
exercício deve ser planejada para mini-
mizar riscos de hipoglicemia, geral-
mente sendo necessária a reposição de 
carboidratos quando o exercício tiver 
duração > 60 minutos. 

A recomendação mais atual para 
diabéticos é de 150 minutos de exercí-
cios de moderada intensidade por se-
mana ou 75 minutos de exercícios de 
alta intensidade por semana ou uma 
combinação de ambos.

INTENSIDADE Do EXERCÍCIo

O ideal é que a prescrição contemple 
exercícios de moderada e alta intensi-
dades (Quadro 2).

Há evidências de que exercícios de 
maior intensidade apresentam maior 
impacto no aumento da condição aeró-
bica e na redução da hemoglobina gli-
cada do que o aumento do volume se-

manal de exercício em diabéticos. No 
entanto exercícios mais intensos são de 
difícil realização e, muitas vezes, pouco 
seguros de serem alcançado em diabé-
ticos. Assim, recomenda-se atividade 
moderada e considera-se a possibilida-
de de aumento da intensidade para be-
nefício adicional no controle glicê mico.

PRESCRIção DE             
EXERCÍCIo DE RESISTÊNCIA

Duas a 3 vezes por semana, incluindo 
os grandes grupos musculares, progre-
dindo para 2 a 3 séries de 8 a 10 repeti-
ções com peso que não suporte mais 
do que essas repetições. 

RECoMENDAçÕES  
DE EXERCÍCIo FÍSICo  
EM DIABETES MELLITUS TIPo 1

O exercício em crianças e jovens com 
DM1 reverte a disfunção endotelial 
avaliada pelo diâmetro da carótida 
com a espessura da parede e relação 
lúmen/parede.

É impossível estabelecer protoco-
los precisos de condutas para todos os 
pacientes com DM1 que iniciam um 
programa de exercícios, pois a resposta 
metabólica a eles dependerá de diver-
sos fatores (Quadro 3).

O maior risco na prática de exercí-
cio em diabéticos é a hipoglicemia, que 
pode ocorrer durante, logo depois ou 
horas após o final da atividade. A hipo-
glicemia é mais frequente em diabéti-
co dependente de insulina e naqueles 
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que usam substâncias secretoras de in-
sulina, como as sulfonilureias e as glini-
das. O monitoramento glicêmico é a 
base para a adaptação do tratamento 
ao exercício e deve ser conduzido an-
tes, durante (quando a duração do 
exercício > 45 minutos) e depois dele, 
principalmente nos dependentes de 
insulina. Esse controle glicêmico deve 
ser realizado na fase de adaptação ao 
exercício, quando houver aumento na 
intensidade, duração ou frequência, ou 
quando houver modificação no esque-
ma terapêutico e/ou alimentar. 

O ideal é que a glicemia capilar es-
teja entre 100 e 200 mg/dl antes do 
início do exercício. 

Caso a glicemia capilar esteja < 100 
mg/dl, recomenda-se a ingestão de 15 g 
a 30 g de carboidrato de rápida absorção 
e esperar 15 a 30 minutos para nova veri-
ficação. 

Quando a glicemia capilar está 
mais elevada, principalmente > 200 a 
300 mg/dl, na ausência de cetose,  é 
possível realizar os exercícios com 
cautela e observação presencial ou 
utilizar 1-3 unidades de insulina de rá-
pida ação antes de dar início aos mes-
mos. Se a hiperglicemia pré-exercício 
for observada em paciente hidratado, 
assintomático, sem cetose e em perío-

do pós-prandial, os exercícios tendem 
a reduzir a glicemia plasmática. No en-
tanto, na presença de cetose e hiper-
glicemia (glicemia > 250 mg/dl), o 
exercício está contraindicado pelo 
maior risco de complicações, como a 
cetoacidose diabética.

Para o diabético que pratica exercí-
cio sem supervisão recomenda-se por-
tar cartão de identificação assinalando 
ser portador de DM, ter sempre alguém 
próximo que saiba de sua condição clí-
nica e de como agir na presença de hi-
poglicemia e sempre carregar fonte de 
carboidrato de rápida absorção.

INSULINA

Algumas observações devem ser lem-
bradas ao paciente dependente de in-
sulina: evitar se exercitar no pico de 
ação da insulina (soma de efeito com o 
exercício) e não aplicar a insulina em re-
gião que vai ser muito exigida durante o 
exercício (maior absorção da insulina).

O percentual preciso de redução 
da dose de insulina varia entre os pa-
cientes. Como regra geral:
•	 Reduzir a dose de insulina ultrarrá-

pida ou rápida da refeição anterior 
ao exercício (Quadro 4).

•	 Reduzir a dose da insulina de ação 
intermediária ou prolongada quan-
do o exercício tiver duração maior 
que o habitual.

CARBoIDRATo

O tipo de carboidrato (CHO) indicado 
depende de fatores como duração e 
intensidade do exercício e nível glicê-
mico antes e durante o exercício. Os 
CHOs simples (balas, sucos, refrigeran-
tes, soluções isotônicas) devem ser 
usados diante de uma excursão glicê-
mica baixa e/ou hipoglicemia durante 
o exercício. Se o paciente não apresen-
ta hipoglicemia nem uma tendência à 
excursão glicêmica baixa, o CHO com-
plexo, rico em fibra, pode ser usado, 
como barras energéticas de cereais. 
Antes de eventos de longa duração o 
atleta deve usar CHO para evitar hipo-
glicemia e restaurar o glicogênio hepá-
tico e muscular. 

PARTICULARIDADES                    
Do EXERCÍCIo No                    
PACIENTE PoRTADoR                   
DE DIABETES MELLITUS

EXERCÍCIo E HIPERGLICEMIA

Na ausência de cetonemia, o exercí-
cio leve a moderado pode reduzir a 
glicemia. Assim, se o paciente sente-
-se bem e a cetonúria é negativa, não 
é necessário retardar o exercício pela 
hiperglicemia, mesmo se > 300 mg/dl. 
Se a glicemia > 250 mg/dl com ceto-
se, o exercício deve ser evitado, como 
já relatado. 

QUADRo 3 Fatores que influenciam 
a resposta ao exercício

Exercício: intensidade, duração e tipo

Nível de performance

Horário e conteúdo da última refeição

Fatores específicos do indivíduo

Horário da última dose de insulina

Tipo de insulina

Controle metabólico

Presença de complicações

Fase do ciclo menstrual nas mulheres

QUADRo 4 Sugestão para redução da dose de insulina ultrarrápida da refeição 
pré-exercício considerando a duração e a intensidade do exercício

percenTual de redução da dose de insulina

inTensidade do exercício  
(% vo2máx)

30 minuTos de exercício 60 minuTos de exercício

25 25 50

50 50 75

75 75 ---

Fonte: Rabase Lhoret, et al.
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EXERCÍCIo E HIPoGLICEMIA

Se o paciente usa insulina ou secreta-
gogo, deve repor CHO se a glicemia < 
100 mg/dl. Porém, se ele é tratado 
com dieta, sem insulina ou secretago-
go, geralmente não é necessária suple-
mentação de CHO.

As principais causas de hipoglice-
mia relacionadas com o exercício em 
pacientes diabéticos incluem: menor 
ingestão de alimentos ou maior inter-
valo de tempo entre a refeição e o exer-
cício; aumento inesperado da intensi-
dade ou duração do exercício; maior 
absorção da insulina (dependente do 
local e hora de aplicação); soma de 
efeito do hipoglicemiante ou insulina 
com o exercício. Há também outras situ-
ações nas quais o risco de hipoglicemia 
aumenta, como o consumo abusivo de 
álcool ou distúrbios gastrointestinais, 
como diarreia e vômitos.

Caso o paciente diabético apresen-
te mais de 3 episódios de hipoglicemia 
relacionada com o exercício em 1 mês, 
é recomendado rever o esquema tera-
pêutico e/ou aumentar o aporte de 
CHOs nos dias do exercício.

Na presença da hipoglicemia se-
cundária ao exercício devemos inter-
romper a atividade e seguir a regra dos 
15:15, assim determinada:
•	 Se glicemia entre 50 e 70 mg/dl 

=> 15 g de carboidrato de rápida 
absorção (CHRA) => repetir glice-
mia em 15 minutos.

•	 Se glicemia < 50 mg/dl => 20 g a 
30 g CHRA => repetir glicemia em 
15 minutos.

•	 Repetir esquema até obter glice-
mia > 70 mg/dl, com resolução 
dos sintomas.

RETINoPATIA

Na ausência de retinopatia diabética 
ou na presença de retinopatia não pro-
liferativa leve, há limitação do tipo ou 
modo de exercício, devendo ser reali-

zadas reavaliações oftalmológicas anu-
almente. No entanto, na presença de 
retinopatia não proliferativa modera-
da, atividades que aumentem dramati-
camente a pressão arterial, como le-
vantamento de peso e a manobra de 
Valsalva, devem ser evitadas e reavalia-
ções oftalmológicas mais frequentes, a 
cada 4-6 meses, realizadas. 

Quando a retinopatia não prolife-
rativa é mais severa, devemos também 
evitar esportes competitivos de alta 
intensidade, atividades de choque di-
reto e boxe. Reavaliações a cada 2-4 
meses estão indicadas, com possibili-
dade de intervenção a laser, nesses ca-
sos. Já na retinopatia proliferativa ape-
nas atividades de baixo impacto estão 
indicadas, como natação, caminhada e 
bicicleta estacionária, estando con-
traindicados os exercícios de impacto e 
esportes com raquete e bola, além das 
já mencionados para as retinopatias de 
menor gravidade. Reavaliações men-
sais ou bimensais estão indicadas, tam-
bém com perspectiva de cirurgia a laser. 

O exercício intenso nos pacientes 
com retinopatias mais graves é con-
traindicado pelo maior risco de hemor-
ragia vítrea ou descolamento de retina. 

Após fotocoagulação, consenso de 
especialista recomenda início ou reiní-
cio do exercício após 3 a 6 meses.

NEURoPATIA PERIFÉRICA

Pela perda da sensibilidade tátil, térmi-
ca e dolorosa, há um maior risco de le-
sões de pele, infecções, fraturas e des-
truição articular de Charcot nos 
diabéticos portadores de neuropatia 
periférica. Dependendo da intensidade 
da neuropatia periférica, devemos esti-
mular atividades que não sobrecarre-
guem os membros inferiores. Dessa 
forma, a natação, a hidroginástica, a bi-
cicleta estacionária e os exercícios com 
membros superiores são os mais indi-
cados para esses grupos. Corrida, cami-

nhadas prolongadas e step devem ser 
desencorajados. Os pacientes devem 
usar sapatos apropriados, com amorte-
cimento, meias confortáveis e secas e 
examinar os pés diariamente para de-
tectar lesões precocemente.

Pacientes que já apresentem lesão 
em pés devem ser estimulados a ativi-
dades sem efeito da gravidade, como 
andar de bicicleta ou exercícios de 
membros superiores.

NEURoPATIA AUToNÔMICA

Pacientes com neuropatia autonômi-
ca podem apresentar menor resposta 
cardíaca ao exercício, hipotensão pos-
tural, alteração da termorregulação, 
visão noturna prejudicada, compro-
metimento da sede e gastroparesia, 
com retardo na absorção de carboidra-
to e maior risco de hipoglicemia. Esses 
pacientes devem ser submetidos à ava-
liação cardíaca mais intensa, muitas 
vezes com cintilografia miocárdica, 
pela maior probabilidade de DAC em 
diabéticos com neuropatia autonômi-
ca. Devem ser recomendados aqueci-
mento e desaquecimento prolonga-
dos, evitar mudanças posturais bruscas, 
maior atenção à hidratação e às condi-
ções climáticas adversas e evitar se 
exercitar após as refeições e à noite ou 
em locais com baixa visibilidade.

MICRoALBUMINúRIA E 
NEFRoPATIA

Atividade física e elevação da pressão 
arterial podem aumentar a excreção 
urinária de proteínas. No entanto não 
há evidências científicas de que o exer-
cício mais intenso agrave a nefropatia 
diabética. Muito pelo contrário, estu-
dos em animais mostraram que exercí-
cios de maior intensidade em diabéti-
cos reduziram a excreção renal de 
proteína pelo melhor controle glicêmi-
co e pressórico.
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DoENçA VASCULAR PERIFÉRICA

As lesões vasculares, tão frequentes no 
paciente diabético, devem ser lembra-
das. Muitas vezes o grau de doença ar-
terial periférica (DAP) limita a capacida-
de de exercício no paciente diabético 
pela presença de claudicação aos exer-
cícios de membros inferiores, princi-
palmente caminhada/corrida. Nessas 
condições, além da caminhada/corri-
da, benéfica também para a DAP, po-
dem-se utilizar exercícios que exijam 
menos dos membros inferiores para o 
alcance de maior intensidade de esfor-
ço para esse paciente, quando indica-
do. Cuidado com os pés, semelhante à 
neuropatia periférica, também devem 
ser observados.

DoENçA CoRoNARIANA

O risco de DAC aumenta de modo 
apreciável no paciente diabético, prin-
cipalmente naqueles que já apresen-
tam outras complicações do diabetes. 
A isquemia miocárdica silenciosa é 
mais frequente nesse grupo de pacien-
tes e não se devem esperar os sintomas 
anginosos para suspeitarmos da DAC.

RECoMENDAçÕES ESPECIAIS 
PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIo 
FÍSICo PARA PACIENTES 
DIABÉTICoS

•	 Procure se exercitar diariamente, 
de preferência no mesmo horário.

•	 Acumule 150 minutos de exercício 
de moderada intensidade ou 75 mi-
nutos de exercício de alta intensida-
de, ou uma combinação dos dois.

•	 Prefira o horário da manhã (evitar 
hipoglicemia noturna).

•	 Exercícios de fortalecimento mus-
cular devem ser incluídos pelo me-
nos 2-3 vezes na semana.

•	 Exercícios de flexibilidade/alonga-
mento devem ser realizados diaria-
mente.

•	 Procure realizar exercícios de maior 
intensidade pelo menos 1-2 vezes 
na semana, preferencialmente com 
algum grau de supervisão.

•	 Leve sempre cartão de identificação 
de diabético, contendo número de 
telefone e nome da pessoa a ser 
chamada em caso de emergência e 
a relação de medicamentos em uso.

•	 Informe aos profissionais que o es-
tão supervisionando/orientando e 
aos seus parceiros de exercício físi-
co sobre sua condição clínica.

•	 Tenha sempre carboidrato de rápi-
da absorção disponível.

•	 Controle a glicemia capilar pré e 
pós-exercícios ao iniciar um pro-
grama de exercício e sempre que 
houver mudança na intensidade, 
volume ou modalidade de um 
exercício físico.

•	 Se glicemia capilar < 100 mg/dl, in-
gira 15 g a 30 g de carboidrato an-
tes do exercício.

•	 Evite se exercitar se glicemia capilar 
> 250 mg/dl.

•	 Atenção com a hidratação – não 
espere ter sede. Beba líquidos frios 
(200 ml a cada 30 minutos de 
exercício).

•	 Caso faça uso de insulina, não a in-
jete próximo a áreas de grandes 
grupamentos musculares que se-
rão usados durante o exercício (p. 
ex., não injete insulina na coxa se 
pretende pedalar).

•	 Reduza em 30% a 50% a dose de 
insulina regular ou de rápida ab-
sorção quando esta for usada 1 a 
3 h antes do exercício.

•	 Avalie com seu médico a necessi-
dade de redução dos medicamen-
tos em uso ao iniciar um programa 
de atividade física ou ao aumentar 
a intensidade dos exercícios.

•	 Reponha carboidratos no exercício 
prolongado.

•	 Atenção nos cuidados com a ves-
timenta, calçados e meias des-
portivas.

•	 Verifique habitualmente os pés, 
procurando identificar pequenas 
bolhas e/ou feridas, que deverão 
ser rapidamente tratadas.

•	 Evite mudanças bruscas de posi-
ção corporal, principalmente se já 
tiver disautonomia diabética.

•	 Aquecimentos e volta à calma são 
importantes, principalmente nos 
pacientes que já tenham disauto-
nomia diabética.

•	 Valorize a ocorrência de sinais e 
sintomas anormais durante o exer-
cício físico.

•	 Na presença de retinopatia diabé-
tica, evite situações nas quais a 
manobra de Valsalva é comum, 
como o levantamento de cargas 
pesadas e exercícios com impacto.

•	 Sempre que possível, controle a 
intensidade do exercício com 
frequencímetro – monitores de 
frequência cardíaca.

•	 Evite aumentos inesperados da 
intensidade ou duração do exer-
cício (maior risco de desenvolver 
hipoglicemia).

•	 Evite a menor ingestão de alimen-
tos ou maior intervalo de tempo 
entre a refeição e o exercício.

•	 Não se exercite após consumo de 
álcool ou na vigência de distúr-
bios gastrointestinais como diar-
reia ou vômitos.

•	 Não se exercite em temperaturas 
ambientes extremas.

•	 Evite se exercitar ao ar livre à noite, 
principalmente em locais com ris-
co de acidentes (menor visão no-
turna).

•	 Não se exercite na presença de 
quadro infeccioso.

•	 Evite exercícios nos quais a intensi-
dade e a duração são previamente 
difíceis de prever ou, ainda, em es-
portes radicais (maior liberação de 
adrenalina, com maior risco de hi-
poglicemia, e consequente prejuí-
zo da capacidade cognitiva e risco 
potencial de vida).
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•	 Evite atividades de impacto, 
como corrida e caminhadas pro-
longadas na presença de neuro-
patia periférica.
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INTRoDUção

Quando o paciente recebe o diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) junto 
com as medidas que orientam modifi-
cações adequadas no seu estilo de vida 
(educação em saúde, alimentação e ativi-
dade física), o médico em geral prescreve 
um agente antidiabético oral (B).1 Na indi-
cação da medicação oral, os mecanismos 
de resistência à insulina (RI), a falência 
progressiva da célula beta, os múltiplos 
transtornos metabólicos (disglicemia, 
dislipidemia e inflamação vascular) e as 
repercussões micro e macrovasculares 
que acompanham a história natural do 
DM2 também devem ser objetivos lem-
brados. Estudos epidemiológicos sus-
tentam a hipótese de uma relação direta 
e independente entre os níveis sanguí-
neos de glicose e a doença cardiovascu-
lar (DCV) (A).2-7 Nesse sentido, a ausência 
de um limiar glicêmico em indivíduos 
diabéticos e a persistência dessa relação 
em não diabéticos sugerem que a gli-
cemia é uma variável contínua de risco, 
da mesma forma que outros fatores de 
risco cardiovascular (A).2-7 Assim, o trata-
mento tem como meta a normoglicemia, 
devendo dispor de boas estratégias para 
a sua manutenção a longo prazo. Em ver-
dade, um dos objetivos essenciais no tra-
tamento do DM2 deve ser a obtenção de 
níveis glicêmicos tão próximos da norma-
lidade quanto é possível alcançar na prá-
tica clínica.8 Em concordância com a ten-
dência mais atual das sociedades médicas 

da especialidade, a Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD) recomenda que a meta 
para a hemoglobina glicada (HbA1c) seja 
< 7%. Ressalte-se, ainda, que a SBD man-
tém a recomendação de que os níveis de 
HbA1c sejam mantidos nos valores mais 
baixos possíveis, sem aumentar desne-
cessariamente o risco de hipoglicemias, 
sobretudo em paciente com doença car-
diovascular e em uso de insulina.9 Nesse 
caminho, os agentes antidiabéticos 
devem ser indicados quando os valores 
glicêmicos encontrados em jejum e/ou 
pós-prandiais estiverem acima dos reque-
ridos para o diagnóstico do DM.10,11

AGENTES                                        
ANTIDIABÉTICoS oRAIS

São substâncias que, quando ingeridas, 
têm a finalidade de baixar a glicemia e 
mantê-la normal (jejum < 100 mg/dl 
e pós-prandial < 140 mg/ dl).10,11 Sob esse 
conceito amplo, de acordo com o meca-
nismo de ação principal, os antidiabéticos 
orais podem ser separados em: aqueles 
que incrementam a secreção pancreática 
de insulina (sulfonilureias e glinidas); os 
que reduzem a velocidade de absorção de 
glicídios (inibidores das alfaglicosidases); 
os que diminuem a produção hepática de 
glicose (biguanidas); e/ou os que aumen-
tam a utilização periférica de glicose (gli-
tazonas) (Quadro 1). A esses antidiabéticos 
orais  foram adicionadas outras duas clas-
ses de substâncias. A primeira cuja ação 
está baseada no efeito das incretinas. O 

efeito incretínico é mediado pelos hormô-
nios GLP-1 (glucagon-like peptide-1) e GIP 
(Gastric Inibitory Polypeptide) considerados 
peptídios insulinotrópicos dependentes 
de glicose. Assim, são capazes de aumen-
tar a secreção de insulina apenas quando a 
glicemia se eleva. Por outro lado, controlam 
o incremento inadequado do glucagon 
observado nos diabéticos. O efeito incre-
tínico é o responsável pela maior redução 
na glicemia verificada após ingestão oral 
de glicose, em comparação com a mesma 
quantidade injetada via venosa em pes-
soas não diabéticas. Pertencem a esta famí-
lia medicamentos com ação parecida com 
a do GLP-1 (miméticos [exenatida] e análo-
gos [liraglutida]) e, ainda, os inibidores da 
enzima dipeptidilpeptidase 4 (DPP-4). O 
bloqueio da enzima DPP-4 reduz a degra-
dação do GLP-1, aumentando assim a sua 
vida média, com promoção das principais 
ações, como liberação de insulina, redução 
na velocidade do esvaziamento gástrico e 
inibição da secreção de  glucagon.12-15

A segunda classe de substância lan-
çada recentemente compreende os inibi-
dores do contratransporte sódio glicose 2 
nos túbulos proximais dos rins.16  Esta nova 
classe de drogas reduz a glicemia via inibi-
ção da recaptação de glicose nos rins, pro-
movendo  glicosúria. Desta forma, pode 
controlar a glicemia independente da secre-
ção e ação da insulina, com consequente 
menor risco de hipoglicemia, podendo 
favorecer a perda de peso.17 Esta classe é 
conhecida como inibidor de SGLT2.

Medicamentos orais no tratamento do diabetes 
mellitus: como selecioná-los de acordo com as 
características clínicas dos pacientes
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QUADRo 1 Tratamento do DM2

medicamenTos 
(posoloGia mínima 

e máxima em mg)

mecanismo 
de ação 

redução 
da Glicemia 

de JeJum 
(mg/dl)

redução 
de hba1c 

(%) 
conTraindicação

efeiTos 
colaTerais 

ouTros efeiTos 
benéficos 

sulfonilureias 

Clorpropamida 125 a 500

Glibenclamida 2,5 a 20

Glipizida 2,5 a 20

Gliclazida 40 a 320

Gliclazida MR 30 a 120

Glimepirida 1 a 8

Uma a duas tomadas/dia

Aumento da 
secreção de 
insulina

60-70 1,5-2 
Gravidez, 
insuficiência renal 
ou hepática

Hipoglicemia e 
ganho 
ponderal 
(clorpropamida 
favorece o 
aumento de 
peso e não 
protege contra 
retinopatia)

meTiGlinidas 

Repaglinida 0,5 a 16

Nateglinida 120 a 360

Três tomadas/dia

Aumento da 
secreção de 
insulina

20-30 1-1,5 Gravidez

Hipoglicemia e 
ganho 
ponderal 
discreto

Redução do 
espessamento 
médio intimal 
carotídeo 
(repaglinida)

biGuanidas 

Metformina 1.000 a 2.550

Duas a três tomadas/dia

Reduz a 
produção 
hepática de 
glicose com 
menor ação 
sensibilizadora 
da ação 
insulínica

60-70 1,5-2 

Gravidez, 
insuficiências 
renal, hepática, 
cardíaca, 
pulmonar e 
acidose grave

Desconforto 
abdominal, 
diarreia

Diminuição       
de eventos 
cardiovasculares

Prevenção         
de DM2

Melhora  do 
perfil lipídico

Diminuição  
do peso

inibidores da alfaGlicosidase 

Acarbose 50 a 300

Três tomadas/dia

Retardo da 
absorção de 
carboidratos

20-30 0,5-0,8 Gravidez 
Meteorismo, 
flatulência e 
diarreia

Diminuição de 
eventos 
cardiovasculares

Prevenção         
de DM2

Redução do 
espessamento 
médio intimal 
carotídeo

Melhora do   
perfil lipídico

(continua)
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medicamenTos 
(posoloGia mínima 

e máxima em mg)

mecanismo 
de ação 

redução 
da Glicemia 

de JeJum 
(mg/dl)

redução 
de hba1c 

(%) 
conTraindicação

efeiTos 
colaTerais 

ouTros efeiTos 
benéficos 

GliTazonas 

Pioglitazona 15 a 45

Uma tomada/dia

Aumento da 
sensibilidade à 
insulina em 
músculo, 
adipócito e 
hepatócito 
(sensibilizadores 
da insulina)

35-65* 0,5-1,4* 

Insuficiência 
cardíaca classes     
III e IV

Insuficiência 
hepática 
Gravidez

Retenção 
hídrica, 
anemia, ganho 
ponderal, 
insuficiência 
cardíaca e 
fraturas 

Prevenção          
de DM2

Redução do 
espessamento 
médio intimal 
carotídeo

Melhora do  
perfil lipídico

Redução da 
gordura hepática

(inibidores da dpp-iv) GlipTinas 

Sitagliptina 50 ou 100

Uma ou duas tomadas/dia

Vildagliptina 50

Duas tomadas/dia

Saxagliptina 2,5 ou 5

Uma tomada/dia

Linagliptina 5

Uma tomada/dia

Aumento do 
nível de GLP-1, 
com aumento 
da síntese e 
secreção de 
insulina, além 
da redução de 
glucagon

20* 0,6-0,8
Hipersensibilidade 
aos componentes 
do medicamento

Os eventos 
adversos mais 
comuns 
verificados nos 
ensaios clínicos 
foram faringite, 
infecção 
urinária, 
náusea e 
cefaleia

Aumento           
da massa de   
células beta em 
modelos animais

Segurança e 
tolerabilidade

Efeito neutro    
no peso corporal

miméTico e análoGo do Glp-1

Exenatida 5 e 10 mcg

Uma injeção antes do 
desjejum e outra antes do 
jantar pela via SC

Liraglutida 0,6, 1,2 e 1,8

Uma injeção ao dia sempre 
no mesmo horário SC

Uma vez ao dia, 
independente do horário    
da refeição

Efeitos acima 
relatados em 
resposta a dose 
farmacológica 
do análogo do 
GLP-1 com ação

30* 0,8-1,2 
Hipersensibilidade 
aos componentes 
do medicamento

Hipoglicemia 
principalmente 
quando 
associado a 
secretagogos 

Náusea, 
vômitos e 
diarreia

Aumento da 
massa de células 
beta em 
modelos animais

Redução de peso

Redução da 
pressão arterial 
sistólica

QUADRo 1 Tratamento do DM2 (continuação)

(continua)
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QUADRo 1 Tratamento do DM2 (continuação)

medicamenTos 
(posoloGia mínima 

e máxima em mg)

mecanismo 
de ação 

redução 
da Glicemia 
de JeJum 
(mg/dl) 

redução 
de hba1c 

(%) 
conTraindicação

efeiTos 
colaTerais 

ouTros efeiTos 
benéficos 

inibidores da sGlT2      

Dapagliflozina 5 a 10

10 uma vez ao dia, em qualquer 
horário

Empagliflozina 10 a 25

10 a 25, uma vez ao dia, em 
qualquer horário

Canagliflozina 100 a 300  

100 a 300, uma vez ao dia, em 
qualquer horário

Inibidor 

de SGLT2

Em túbulo 
proximal renal

30* 0,5-1

Não deve ser 
usado em 
pacientes com 
disfunção renal 
moderada a grave 
(com taxa de 
filtração 
glomerular 
estimada 
persistentemente 
inferior a 45 ml/
min/1,73 m2 - 
MDRD ou 
depuração de 
creatinina 
persistentemente 
menor ou igual a 
60 ml/min - 
Cockcroft-Gault)

Infecção 
genital

Infecção 
urinária

Poliúria

 Perda de peso

Redução de PAS

* Reduções médias da glicemia de jejum e da HbA1c para monoterapia. No caso de terapia combinada, pode ocorrer efeito sinérgico, com potencialização 
da redução dos níveis glicêmicos.
Adaptada de: Nahan DM, Buse JB, Davidson MR et al. Medical Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Consesus Algorithm for the Initiation 
and Adjustment of Therapy. Diabetes Care. 2008; 31:1-11.

Com finalidade prática, os antidia-
béticos serão classificados em quatro 
categorias:
1. Os que aumentam a secreção de 

insulina (hipoglicemiantes).
2. Os que não a aumentam (anti-hi-

perglicemiantes).
3. Os que aumentam a secreção de 

insulina de forma dependente 
de glicose, além de promover a 
supressão do glucagon.

4. Os que promovem glicosúria 
(sem relação com a secreção de 
insulina).

AGENTES QUE AUMENTAM A 
SECREção DE INSULINA

São os secretagogos de insulina e com-
preendem as sulfonilureias, que desen-
volvem uma ação hipoglicemiante mais 

prolongada durante todo o dia (clor-
propamida, glibenclamida, gliclazida, 
glipizida e glimepirida) e promovem 
queda de 1,5 a 2% na HbA1c; e as meti-
glinidas ou glinidas, com menor tempo 
de ação, cobrindo principalmente o 
período pós-prandial, com redução de 
1% da HbA1c com a nateglinida e de 
1,5 a 2% com a repaglinida. Favorecem 
o ganho de peso e o desenvolvimento 
de hipoglicemia.1,10,11,18

AGENTES QUE Não AUMENTAM A 
SECREção DE INSULINA

Esses medicamentos, quando usados 
em monoterapia, em geral estão relacio-
nados com um risco bem reduzido de 
hipoglicemia, portanto podem ser utili-
zados sob esse ângulo, desde o início da 
enfermidade. Fazem parte desse grupo:

 • Acarbose (inibidor da alfaglicosi-
dase).

 • Metformina (biguanida).
 • Pioglitazona (tiazolidinediona ou 

glitazona).
A acarbose reduz a velocidade de 

absorção intestinal de glicose, agindo, por-
tanto, em uma fase mais precoce, ainda no 
tubo digestivo, predominantemente na 
glicemia pós-prandial (e, posteriormente, 
também na glicemia de jejum), com redu-
ção de 0,5 a 1% na HbA1c. Pode promover 
intolerância gastrintestinal.1,10,11,18-22

A metformina tem sua maior ação 
anti-hiperglicemiante diminuindo a pro-
dução hepática de glicose, acompanhada 
de ação sensibilizadora periférica mais 
discreta. Em média, a metformina reduz a 
HbA1c em 1,5 a 2%, mas pode promover 
intolerância gastrintestinal e é contraindi-
cada na insuficiência renal.1,10,11,18,23,24
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As glitazonas atuam predominante-
mente na resistência à insulina periférica 
em nível de músculo, adipócito e hepató-
cito, sensibilizando a ação da insulina pro-
duzida pelo próprio paciente. Em teoria, 
como melhoram a performance da insulina 
endógena, sem necessariamente aumen-
tar sua secreção, as glitazonas teriam o 
potencial de preservar a célula beta e de 
postergar a deterioração cardiovascular 
(embora tais evidências ainda careçam 
de comprovação em humanos). As glita-
zonas reduzem a HbA1c em 1% a 1,4%, 
em média.1,10,11,18,25-27 Promovem retenção 
hídrica e ganho de peso, aumentando 
o risco de insuficiência cardíaca, além 
de aumentarem o risco de fraturas. Um 
estudo de revisão sistemática evidenciou 
risco aumentado para DCV com a rosigli-
tazona, gerando muitos questionamen-
tos e discussões que culminaram com a 
retirada do medicamento do mercado na 
Europa e no Brasil e a restrição extrema 
na sua indicação nos Estados Unidos.28-30

AGENTES QUE AUMENTAM                 
A SECREção DE INSULINA    
DEPENDENTE DE GLICoSE  
E QUE DIMINUEM A SECREção  
DE GLUCAGoN

Os inibidores da DPP-IV (gliptinas), sita-
gliptina, vildagliptina, saxagliptina e lina-
gliptina constituem uma nova classe de 
antidiabéticos orais, cujo mecanismo de 
ação é essencialmente a estabilização do 
GLP-1 endógeno pela inibição da enzima 
que o degrada, a DPP-IV. O glucagon, hor-
mônio produzido pela célula alfa pancreá-
tica, tem como função manter a glicemia 
no período de jejum, devendo ter seus 
níveis reduzidos no pós-prandial. Pacien-
tes com DM2 apresentam diminuição dos 
níveis de GLP-1 no estado pós-prandial, 
contribuindo para a redução do estímulo 
fisiológico da secreção de insulina e não 
permitindo a supressão do glucagon. 
Ocorre que o GLP-1 tem uma vida média 

extremamente curta por ser inativado 
pela enzima DPP-IV, e, com uso de inibi-
dores dessa enzima, os níveis de GLP-1 
ativo aumentam em duas a três vezes.

A utilização das gliptinas em monote-
rapia pode promover redução da HbA1c 
em 0,6 a 0,8%, mas, na dependência da 
população estudada e dos valores iniciais 
de HbA1c (> 9%), as reduções observadas 
podem ser maiores. São neutras quanto 
a efeitos no peso. Esses medicamentos 
podem ser usados associados a metfor-
mina, glitazonas, sulfonilureias e, mais 
recentemente, surgiram estudos com 
insulina, e agora, em 2012, as Sociedades 
europeia e americana de diabetes mani-
festaram-se favoráveis a combinação 
gliptina com insulina, em um posiciona-- 
mento.12-15,31,32,33

Outros agentes dessa classe são a 
exenatida e a liraglutida. A primeira, um 
mimético do GLP-1, e a segunda, um  
análogo do GLP-1. São indicadas como 
terapia adjunta para melhorar o controle 
da glicose em pacientes com DM2 que 
estão em tratamento com metformina, 
uma sulfonilureia, ou na combinação 
com estes dois medicamentos, quando 
não obtiveram resultados satisfatórios. 
O diabético obeso em monoterapia 
ou combinação de agentes orais com 
HbA1c > 7% é o melhor candidato, em 
razão da possibilidade de obter melhor 
controle com menor risco de hipogli-
cemia acompanhado da perda de peso 
e possível redução no risco cardiovas-
cular. Ambos promovem intolerância 
gastrintestinal, portanto no início do tra-
tamento deve-se utilizar a menor dosa-
gem. A exenatida deve ser aplicada por 
via subcutânea (SC) antes do desjejum e 
do jantar. Já a liraglutida, por via SC uma 
vez ao dia, sempre no mesmo horário.34,36 
A liraglutida é a única da classe aprovada 
para uso em monoterapia.

AGENTES QUE                                     
PRoMoVEM GLICoSúRIA

Representam uma nova opção tera-
pêutica oral por impedirem a reabsor-
ção de glicose via inibição das proteínas 
SGLT2, nos túbulos proximais dos rins. 
Com baixo risco para hipoglicemia. Perda 
de peso de 2 a 3 kg e redução da pressão 
arterial sistólica de 4 a 6 mmHg. Pode ser 
combinada com todos agentes orais e 
insulina. Por outro lado, apresenta risco 
aumentado para infecções genitais e trato 
urinário. Apresenta ação diurética (glicosú-
ria) e pode levar a depleção de volume (no 
caso do paciente específico com risco de 
depleção de volume, reduzir dose ou não 
usar). Esta classe não deve ser indicada na 
insuficiência renal moderada ou grave.37,38

ESCoLHA Do AGENTE            
ANTIDIABÉTICo oRAL

A escolha do medicamento deve levar 
em conta:

 • O estado geral do paciente e as 
comorbidades presentes (compli-
cações do diabetes ou outras com-
plicações).

 • Os valores das glicemias de jejum e 
pós-prandial e da HbA1c.

 • O peso e a idade do paciente.
 • As possíveis interações com outros 

medicamentos, reações adversas e 
contraindicações.

RECoMENDAçÕES GERAIS     
BASEADAS NoS oBJETIVoS  
DE CoNTRoLE GLICÊMICo

Para pacientes com diagnóstico recente, 
as diretrizes das sociedades americana, 
europeia e brasileira de diabetes são coin-
cidentes nas recomendações iniciais de 
modificações do estilo de vida associadas 
ao uso de metformina (A) 1,34,35

Paciente com manifestações leves:
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 • Quando a glicemia for inferior 
a 200 mg/dl, com sintomas 
leves ou ausentes (sem a pre-
sença de outras doenças agu-
das concomitantes), estão 
indicados os medicamentos 
que não promovam aumento 
na secreção de insulina, prin-
cipalmente se o paciente for 
obeso (D).1,36,39 No caso de 
intolerância à metformina, as 
preparações de ação prolon-
gada podem ser úteis. 
Persistindo o problema, um 
dos demais agentes hipogli-
cemiantes pode ser escolhido.

 • Paciente com manifestações 
moderadas.

 • Quando a glicemia de jejum 
for superior a 200 mg/dl, mas 
inferior a 300 mg/dl na ausên-
cia de critérios para manifes-
tações graves, iniciar com 
modificações de estilo de vida 
e com a metformina asso-
ciada a outro agente hipogli-
cemiante. A indicação do 
segundo agente dependerá 
do predomínio de resistência 
à insulina ou de deficiência de 
insulina/falência da célula 
beta (D).10,11,18 Dessa maneira, 
o inibidor da DPP-4, a acar-
bose, os análogos do GLP-1 a 
glitazona e os inibidores de 
SGLT2 poderiam ser a 
segunda ou a terceira medica-
ção. No paciente com perda 
ponderal, uma sulfonilureia 
ou glinidas poderiam ser 
combinadas.

Pacientes com manifestações 
graves:

 • Para os demais pacientes com 
valores glicêmicos superiores 
a 300 mg/dl e manifestações 
graves (perda significante de 
peso, sintomas graves e/ou 

FIGURA 1 Algoritmo terapêutico para o manejo de acordo com a progressão da doença.

Etapa 1                       Etapa 2                    Etapa 3                  Etapa 4

Progressão da secreção de insulina na evolução do
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Sitagliptina
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Sitagliptina
Vildagliptina
Saxagliptina

Exenatida
Liraglutida
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Empagli�ozina 
Canagli�ozina 
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Linagliptina

cetonúria), iniciar insulinote-
rapia imediatamente.

RECoMENDAçÕES GERAIS 
BASEADAS No QUADRo CLÍNICo

 • Na maioria dos casos de DM2, 
o fenótipo clínico se caracte-
riza, desde logo, pela pre-
sença de obesidade, hipertri-
gliceridemia, baixo colesterol 
da lipoproteína de alta densi-
dade (HDL-C), hipertensão 
arterial, entre outros estig-
mas típicos da resistência à 
insulina. Nesse caso, são mais 
apropriados os medicamen-
tos anti-hiperglicemiantes, 
que melhorarão a atuação da 
insulina endógena, com 
melhor controle metabólico, 
evitando ganho ponderal 
excessivo (D).1,10,11,18,36,39 Outra 
opção são as gliptinas (D). 
Para paciente obeso com 
controle inadequado em 
monoterapia ou combinação 
oral, a associação de exena-
tida pode ajudar na melhora 

do controle e na perda de 
peso (D).34,35,39

 • A associação entre hiperglice-
mia e perda de peso sinaliza a 
deficiência de insulina e, em 
geral, um estágio mais avan-
çado ou mais descompen-
sado da doença. Nessa cir-
cunstância, os medicamentos 
secretagogos costumam ser 
os mais indicados (sulfonilu-
reias ou glinidas), em mono-
terapia ou em terapia combi-
nada (D).1,10,11,18,36,39

 • Para aqueles pacientes com 
glicemia de jejum normal ou 
próxima do normal, mas 
com HbA1c acima do nor-
mal, está indicado o uso de 
medicamentos anti-hipergli-
cemiantes (metformina ou 
glitazona), gliptinas, aqueles 
que atuem mais na glicemia 
pós-prandial (acarbose ou 
glinidas) ou aqueles que 
promovem glicosúria (inibi-
dores de SGLT2: dapagliflo-
zina, empagliflozina e cana-
gliflozina) (D).1,10,11,18, 40, 41, 42
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vezes, há que se acrescentar um ter-
ceiro medicamento oral (D).8,39,40 No que 
tange à escolha de um segundo agente 
em pacientes com sintomas secun-
dários à hiperglicemia, o tratamento 
insulínico já pode ser recomendado, 
devendo ser iniciado com insulina basal 
de ação intermediária ou prolongada, 
aplicada por via SC antes do jantar ou 

de dormir (D).1,36,39 Essa postura tera-
pêutica de estímulo à insulinoterapia 
oportuna e de prevenção da inércia clí-
nica por parte do médico é adotada e 
recomendada pela SBD.1

RECoMENDAçÕES GERAIS PRÁTICAS

Na prática, um paciente pode comparecer 
à primeira consulta no início da evolução 
do DM2, quando predomina a resistên-
cia à insulina, ou, então, com muitos anos 
de evolução da enfermidade, quando a 
principal característica é a insulinopenia. A 
melhor terapia dependerá muito da capa-
cidade secretória do seu pâncreas (Figura 
1). Para a fase 1, período inicial do DM2 
caracterizado por hiperglicemia discreta, 
obesidade e insulinorresistência, a melhor 
indicação são os medicamentos que não 
aumentam a secreção de insulina nem o 
ganho de peso, e a metformina é a droga 
de escolha (A). No caso de intolerância à 
metformina, outra opção para a monotera-
pia inicial são as gliptinas ou mimético/aná-
logo do GLP-1 (D). Na fase 2, com diminui-
ção da secreção de insulina, é correta a indi-
cação de um secretagogo, possivelmente 
em combinação com sensibilizadores 
insulínicos (D). Ainda nesta fase a insulina 
basal pode ser outra opção (D). Na fase 3, 
com a progressão da perda de secreção da 
insulina, em geral após uma década de evo-
lução da doença, e já com perda de peso e/
ou comorbidades presentes, é necessário 
associar aos agentes orais uma injeção de 
insulina de depósito antes de o paciente 
dormir (insulinização oportuna) (B).44-46 Na 
fase 4, enfim, quando predomina clara insu-
linopenia, o paciente deve receber uma ou 
duas aplicações de insulina de depósito 
neutral protamine Hagedorn (NPH) ou aná-
logos de ação prolongada, acompanhadas 
por insulina prandial R (rápida) ou ultrar-
rápida (análogos) antes das refeições (B). 
Nessa fase 4, um agente oral sensibilizador 
combinado à insulinização costuma redu-
zir as doses de insulina e auxiliar na melhora 

 • Com o tempo de evolução do 
DM2 ocorre progressiva redu-
ção da capacidade secretória 
de insulina pela célula beta, e 
a monoterapia pode falhar na 
manutenção do bom controle 
metabólico (A).39,40

Assim, há necessidade de combinar 
medicamentos (idealmente, com meca-
nismos de ação diferentes) e, algumas 

QUADRo 2 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação
Para pacientes com diagnóstico recente, modificações 
no estilo de vida associadas ao uso da metformina é a 
principal indicação

A

Quando a glicemia for inferior a 200 mg/dl, estão 
indicados os medicamentos que não promovam 
aumento na secreção de insulina (principalmente no 
obeso)

D

Quando a glicemia de jejum for superior a 200 mg/dl, 
mas inferior a 300 mg/dl o tratamento oral vai 
depender do predomínio da insulinorresistência ou de 
insulinodeficiência/falência da célula beta

D

No paciente obeso são mais apropriados os agentes  
anti-hiperglicemiantes e as gliptinas (não favorecem o 
ganho de peso ou são neutros)

D

Ainda entre os obesos que não perdem peso ou não 
respondem a monoterapia ou combinação oral, a 
associação de análogo ou mimético do GLP-1 injetável 
pode ajudar na melhora do controle e na perda de peso

D

A associação entre hiperglicemia e perda de peso 
indicam o uso de secretagogos em monoterapia ou 
terapia combinada (sulfonilureias ou glinidas)

D

Pacientes com glicemia de jejum normal ou próximo 
do normal, mas com A1c elevada está indicado o 
uso de um medicamento anti-hiperglicemiante 
(metformina ou glitazonas), as gliptinas os que 
atuem mais na glicemia pós-prandial (acarbose ou 
glinidas) ou inibidores de SGLT2.

D

Com os anos de evolução do DM2 ocorre redução na 
secreção de insulina com falha na monoterapia e/ou 
combinação de agentes orais com mecanismo de ação 
diferentes

A

Quando houver necessidade de combinação terapêutica 
a insulina basal noturna é uma opção eficaz associada a 
um ou mais agentes orais

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.



55

2014-2015     Diretrizes SBD

do controle metabólico (D).47 Devem ser 
observados o controle dos níveis glicêmi-
cos e a titulação dos diferentes fármacos a 
cada dois ou três meses durante o ajuste 
terapêutico do paciente com DM.

IMPoRTANTE

Essas recomendações têm por finalidade 
proporcionar ao leitor uma visão geral das 
opções terapêuticas atualmente disponí-
veis, segundo uma perspectiva de incor-
poração sequencial de cada fármaco. Evi-
dentemente, a escolha dos fármacos mais 
indicados dependerá da experiência pro-
fissional de cada médico e das condições 
clínicas de cada paciente em particular.
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Uso da insulina no tratamento do 
diabetes mellitus tipo 2

INTRoDUção

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) carac-
teriza-se por dois defeitos fisiopatoló-
gicos principais: a resistência à insu-
lina, que resulta em aumento da pro-
dução hepática de glicose e redução 
da sua utilização periférica, e o com-
prometimento da função secretora da 
célula β. A história evolutiva natural 
dessas alterações faz com que os 
defeitos metabólicos característicos 
do DM2 estejam presentes de 9 a 12 
anos antes do diagnóstico da doença, 
que em geral acontece quando a 
diminuição da função da célula β 
chega próximo a 50%. Essa redução 
progressiva da função insulínica está 
associada à deterioração glicêmica e 
acontece independentemente da 
terapêutica utilizada (A).

Embora a dificuldade de manter a 
hemoglobina glicada (HbA1c) no nível 
desejado ao longo do tempo esteja 
relacionada tanto com o estilo de vida 
quanto com o tipo de medicação pres-
crita, ela decorre primariamente do 
declínio progressivo da função da célula 
β,1 sendo a necessidade de insuliniza-
ção reconhecida como o resultado 
natural desse processo temporal (A).

Por esta razão, a terapêutica com 
insulina deve ser iniciada quando, a 
despeito de doses máximas de duas ou 
três drogas orais utilizadas por alguns 
meses, o paciente mantiver níveis de 
HbA1c > 7% ou > 8% em populações 
específicas (B).2 A terapêutica com 

insulina também deve ser iniciada 
quando o paciente apresentar sinto-
mas de hiperglicemia graves e signifi-
cantes ou níveis de glicose muito ele-
vados (> 300 mg/dl) ou perda de peso 
significante ou presença de cetonú-
ria.3,4 A insulina é a mais efetiva medi-
cação hipoglicemiante conhecida e 
pode reduzir a HbA1c aos níveis de 
controle desejáveis a partir de quais-
quer níveis de HbA1c iniciais. Não exis-
tem doses máximas acima das quais 
seu efeito terapêutico não ocorra, nem 
contraindicações ao seu uso.3,4

De modo geral, no paciente com 
DM2 a utilização da insulina é menos 
frequente do que deveria e seu início 
tende a ser tardio. Isso se deve ao 
receio infundado, tanto por parte de 
médicos como do paciente e seus 
familiares, particularmente no caso do 
paciente idoso, quanto a alguns dos 
possíveis efeitos colaterais da insulina, 
incluindo, em especial, a hipoglicemia 
e o ganho de peso.

INSULINoTERAPIA  
No TRATAMENTo CRÔNICo  
Do DIABETES MELLITUS TIPo 2

O tratamento atual do DM2 apoia-se 
em alguns algoritmos terapêuticos 
desenvolvidos recentemente por 
sociedades internacionais de diabetes: 
o algoritmo de consenso da American 
Diabetes Association (ADA) e da 
European Association for the Study of 
Diabetes (EASD), publicados em 
janeiro de 2009 e revistos em janeiro 
de 2012,3 e as diretrizes para o controle 
do diabetes da American Association 
of Clinical Endocrinologists (AACE), 
publicadas em junho de 2007 e revistos 
em março de 2013.5 Com base nessas 
recomendações, a Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD) publicou o seu posi-
cionamento oficial sobre o tratamento 
do DM2,4 do qual deriva grande parte 
das recomendações a seguir. As metas 
do controle glicêmico, que estão mais 
rígidas, foram detalhadas no Quadro 1.

QUADRo 1 Metas do controle glicêmico recomendadas pela SBD

a1c < 7%
Glicemia 

JeJum
Glicemia 

pré-prandial
Glicemia 

pós-prandial

*ADA/EASD < 100 mg < 130 mg < 180 mg

SBD < 100 mg < 130 mg Até 160 mg

*ADA = American Diabetes Association. *EASD = European Association for the Study of Diabetes. 
SBD: Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes SBD 2011.4 ADA/EASD. Diabetes Care, published 
online April 19, 2012.
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USo DE INSULINA EM         
DIABETES MELLITUS TIPo 2

Desde que novos tipos de insulina, com 
perfis de ação distintos, tornaram-se dis-
poníveis, existe a preocupação de que o 
modo de início da terapêutica insulínica 
nos pacientes com DM2 venha a se tornar 
muito complexo e, por isso, ainda mais 
postergado na prática clínica.2 Embora os 
novos análogos de insulina ofereçam 
mais possibilidades terapêuticas, é neces-
sário que a escolha de novas estratégias 
não traga dificuldades para aqueles pro-
fissionais menos experientes no manejo 
dessas novas formas de insulina.

É importante ressaltar que a insuli-
noterapia pode ser iniciada em etapas 
precoces do tratamento do DM2, 
quando somente modificações do 
estilo de vida (dieta e exercícios) asso-
ciadas à metformina forem insuficien-
tes para obter controle glicêmico ade-
quado após 3 meses de início da tera-
pia (B).4 Nesta situação, pode ser consi-
derado associar insulina basal ao 
esquema terapêutico, especialmente 
quando existirem restrições ao uso de 
outras drogas orais (A).

A insulina pode ser escolhida como 
segundo agente terapêutico também 
quando a HbA1c estiver > 8,5%, após a 
dose máxima de metformina, ou se o 
paciente estiver apresentando sinto-
mas de hiperglicemia.

Considera-se basal a insulina neu-
tral protamine Hagedorn (NPH), NPL 
(neural protamine Lispro) e os análo-
gos de ação prolongada (glargina, 
detemir ou degludec, sendo que esta 
última insulina ainda não está disponí-
vel no mercado brasileiro).

AGENTES ANTIDIABÉTICoS     
oRAIS + INSULINA BASAL

Naqueles pacientes com DM2 e gli-
cemia de jejum persistentemente 

elevada, com HbA1c acima do valor 
alvo máximo desejável, apesar do 
uso de doses máximas de terapêu-
tica oral combinada (dois ou três 
antidiabéticos orais [ADOs]), a insu-
linoterapia deve ser iniciada.

No início da insulinoterapia 
combinada, a medicação oral deve 
ser mantida na mesma dosagem 
(eventualmente reduzida). Uma 
única dose de insulina basal ao dei-
tar é considerada a estratégia prefe-
rencial para início de insulinoterapia 
no DM2 em uso de ADOs (B).

A dose inicial recomendada para 
iniciar insulina basal em DM2 é de 
10-15 U ou 0,2 U/kg/dia nos pacien-
tes mais obesos.

O ajuste da dose de insulina pode 
ser feito, de preferência, pelo próprio 
paciente, em aumentos de 2 ou 4 U 
(dependendo do valor das glicemias 
capilares do jejum, se consistente-
mente maiores do que 130 ou 180 mg/
dl, respectivamente) a cada 3 dias, até 
atingir o alvo de glicemia de jejum 
menor que 110 a 120 mg/dl, desde 
que não ocorra hipoglicemia noturna.6

Se a glicemia capilar de jejum 
está dentro do alvo desejado, 
devem-se verificar os valores antes 
do almoço, do jantar e ao deitar. Na 
dependência dos resultados, deve-
se acrescentar uma segunda injeção 
(geralmente iniciando com aproxi-
madamente 4 U e ajustando com 2 U 
a cada 3 dias). Se a medida antes do 
almoço for acima do intervalo da 
normalidade, deve-se adicionar uma 
insulina de ação rápida ao café da 
manhã ou NPH ao café da manhã. Se 
a mensuração antes do jantar for 
elevada, pode-se acrescentar a insu-
lina NPH ao café da manhã ou 
almoço ou a insulina de ação rápida 
ao almoço. Finalmente, se a glicemia 
capilar ao deitar for acima do nor-
mal, deve-se acrescentar uma insu-
lina de ação rápida ao jantar.

Caso a HbA1c esteja acima do alvo 
desejado após 3 meses, deve-se reava-
liar as medidas capilares antes das 
refeições e, se ainda persistirem eleva-
das, pode ser necessária outra aplica-
ção de insulina NPH (C).

INSULINA PRANDIAL

Se após o ajuste de doses basais a 
HbA1c ainda continuar acima da nor-
malidade, devemos testar os níveis gli-
cêmicos pós-prandiais e ajustar a insu-
lina rápida pré-prandial.

As insulinas em pré-mistura geral-
mente não são recomendadas durante 
o ajuste das doses. Todavia, elas 
podem ser utilizadas conveniente-
mente antes do café da manhã ou do 
jantar, se as proporções das insulinas 
de ação rápida ou intermediária forem 
similares às proporções fixas disponí-
veis no mercado. 

Sugere-se iniciar a insulina pran-
dial antes da principal refeição do 
paciente. A dose pode ser calculada de 
acordo com o desejo do paciente de 
aprender, ou não, a realizar a contagem 
de carboidratos. Em caso positivo, 
pode-se iniciar com 1 UI de insulina 
para cada 15 g de carboidratos, ajus-
tando essa relação de acordo com a gli-
cemia pós-prandial ou de acordo com 
a glicemia pré-prandial da refeição 
seguinte. Caso o paciente não deseje 
aprender o método de contagem de 
carboidratos, pode-se iniciar com 2 a 4 
UI de insulina rápida ou ultrarrápida 
antes da principal refeição.4

Uma revisão de 22 estudos compa-
rando os efeitos da insulina mista ou 
bifásica, basal ou pré-prandial, ao ini-
ciar a insulinização em pacientes com 
DM2, mostrou uma queda maior da 
HbA1c com a bifásica em comparação 
com a basal, apesar do pior controle da 
glicemia de jejum, havendo ganho de 
peso e maior risco de hipoglicemia (B).7
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ANÁLoGoS DE INSULINA 
VERSUS INSULINA HUMANA 
(NEUTRAL PRoTAMINE 
HAGEDoRN E REGULAR) EM 
PACIENTES CoM DIABETES 
MELLITUS TIPo 2

Os análogos de insulina de ação prolon-
gada (glargina e detemir) exibem maior 
previsibilidade no controle glicêmico 
que a NPH,8 além de estarem associados 
a menor risco de hipoglicemia noturna9 
e ganho de peso, com perfil favorável à 
detemir neste último item (B).2,10,11 Não 
está claro, porém, se o efeito sobre o 
ganho de peso é resultado do risco dimi-
nuído para hipoglicemia ou do efeito 
modulador seletivo sobre o apetite.

A insulina glargina, de modo 
diverso da NPH, é relativamente livre 
de pico e parece ser aquela com maior 
duração de ação. As características far-
macocinéticas e farmacodinâmicas de 
todas as insulinas são dependentes do 
tamanho da dose. Uma porcentagem 
de pacientes poderá necessitar de 
duas doses de insulina basal por dia.12

No tratamento do DM2, apesar de 
ambos os análogos de ação prolongada 
(sobretudo a insulina detemir) ocasiona-
rem menor variabilidade glicêmica e 
diminuição do risco de hipoglicemia (prin-
cipalmente noturna), há poucas diferen-
ças de controle glicêmico a longo prazo 
(níveis de HbA1c) entre essas insulinas e a 
NPH (B).4 Alguns autores consideram que 
podem existir diferenças significativas no 
resultado do tratamento quando se com-
param os análogos com as insulinas NPH 
e regular (R) naqueles pacientes com DM2 

que seguem protocolos estritos de tera-
pia e de ajustes de doses de insulina.10,13,14

INSULINoTERAPIA PLENA  
No DIABETES MELLITUS TIPo 2

Nos pacientes com DM2 em trata-
mento combinando drogas orais e 
insulina basal cujos controles estão 
inadequados, deve-se partir para a 
insulinização plena, na qual vários 
esquemas podem ser utilizados, 
desde o convencional até o intensivo 
ou de múltiplas doses.

Nessa estratégia, é habitual des-
continuar o uso de secretagogos por 
via oral. Entretanto, poderá ser bené-
fico manter os agentes sensibilizado-
res da insulina em combinação com a 
insulinoterapia. A terapia combinada 
de insulina e metformina ou insulina 
e pioglitazona possibilita controle gli-
cêmico efetivo com doses menores de 
insulina. Entretanto, cabe ressaltar que 
a terapêutica combinada de glitazonas 
e insulina está associada ao aumento 
do peso corporal e edema, podendo 
aumentar o risco de insuficiência car-
díaca congestiva (ICC).15,16 O custo/
benefício de melhor controle glicê-
mico versus ganho de peso e risco car-
diovascular, portanto, deve ser consi-
derado em base individual. Assim, em 
casos de pacientes com risco de des-
compensação cardíaca, é mais sen-
sato aumentar a complexidade do 
esquema de insulinização do que insis-
tir nesse tipo de associação. Em pacien-
tes recebendo insulina basal, com ou 

sem metformina, a adição de um ini-
bidor da dipeptidilpeptidase 4 (DPP- 
4) ou de um agonista de GLP1 pode 
melhorar os perfis glicêmicos de jejum 
e pós-prandial, reduzindo significati-
vamente a HbA1c, além de diminuir o 
risco de hipoglicemia com redução da 
dose de insulina (B).5 

Na insulinização plena há a neces-
sidade de fornecer insulina basal para 
cobrir as necessidades de insulina 
entre as refeições e bloquear a glico-
neogênese hepática. Ao mesmo 
tempo, é essencial oferecer insulina 
pré-prandial rápida (regular) ou ultrar-
rápida (lispro, asparte ou glulisina) 
durante o dia para cobrir as necessida-
des de insulina nas refeições.

Para os pacientes que necessitem 
de ambos os tipos de insulina e que não 
desejem ou não possam fazer a mistura 
de NPH com regular ou NPH com os 
análogos ultrarrápidos, pré-misturas de 
insulinas de ação rápida ou ultrarrápida 
com as de ação intermediária estão dis-
poníveis (Quadros 2 e 3). As associações 
de insulinas ou de análogos podem ser 
administradas antes do café da manhã e 
do jantar, ou antes das três refeições 
principais.17 No caso de duas doses, se 
os níveis de glicose forem elevados 
depois do almoço, pode-se fazer a com-
plementação com insulina regular ou 
análogo de ação ultrarrápida antes 
dessa refeição.

As combinações de doses fixas de 
insulina nas pré-misturas constituem 
uma maneira mais simples de fornecer 
as insulinas basal e prandial, mas não 
permitem que a dosagem de cada com-

QUADRo 2 Combinações mais utilizadas de insulinas humanas NPH e regular pré-misturadas

Grau de 

recomendação
combinação Tempo para adminisTração 

anTes das refeições (minuTos)
pico de aTividade após a 
adminisTração (horas)

duração efeTiva 
(horas)

A Humulin 70/30 (Lilly)  
(70% NPH e 30% regular) 30-60 4,4 (1-5) 10-16
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ponente possa ser ajustada separada-
mente. Em pacientes com controle gli-
cêmico estável e necessidades insulíni-
cas diárias razoavelmente constantes, 
sem necessidade de ajustes frequentes 
de doses e tipos de insulina, os análo-
gos bifásicos podem ser uma opção de 
tratamento mais cômoda, sobretudo 
para pacientes portadores de DM2.

Na identificação dos pacientes 
com DM2 que mais se beneficiaram da 
insulina pré-mistura observamos aque-
les com HbA1c > 7%, em uso de agen-
tes orais isoladamente ou de uma dose 
de insulina, geralmente assintomáticos 
ou apresentando glicemias (ponta do 
dedo) pré-café ou pré-jantar > 110 mg/
dl. Pode-se iniciar fornecendo metade 
da dose total de insulina antes da pri-
meira refeição e a outra metade antes 
do jantar. A dosagem inicial em pacien-
tes nunca insulinizados é geralmente 
10 U por via subcutânea (SC), 2 vezes 
por dia. Quanto à recomendação de 
agente(s) oral(is), sugere-se manter 
pelo menos a metformina 1-1,5 g/dia, 
em doses divididas.

O monitoramento da glicemia antes 
do café e pré-jantar deverá ser realizado 
a cada 3 a 4 dias. O ajuste da dose da 
manhã deverá ser feito com base na gli-
cemia pré-jantar e o ajuste da dose pré-
jantar, no do pré-café da manhã.

Caso seja observada hipoglicemia 
entre o café da manhã e o jantar, deve-se 

reduzir a primeira dose de insulina em 10 
a 20%, dependendo da gravidade da 
hipoglicemia. Do mesmo modo, se hou-
ver hipoglicemia entre o jantar e o café 
da manhã, indica-se reduzir a dose de 
insulina pré-jantar em 10 a 20%.

Se a HbA1c persistir acima do alvo 
desejado pode-se empregar uma ter-
ceira dose da pré-mistura antes do 
almoço para cobrir esta refeição.

Como no indivíduo não diabético a 
secreção basal de insulina representa 
cerca de 50% da secreção total do hormô-
nio, a formulação de Humalog Mix 50 
(insulina lispro 50% e os demais 50% uma 
suspensão de insulina lispro protamina) 
seria a apresentação ideal da mistura.

O paciente ao qual se indicaria a Mix 
50, 3 vezes ao dia (antes de cada uma das 
refeições principais), seria aquele diabé-
tico do tipo 2 em uso de uma ou duas 
doses de insulina (humana ou pré-mistu-
ras de análogos, insulina basal ou mistu-
ras preparadas imediatamente antes do 
uso) ou também agentes orais e que 
necessitam de melhor controle da glice-
mia. Além disso, são indicações para as 
três doses de Mix 50: HBA1c acima do 
alvo desejado e glicemias pré-refeições 
acima de 110 mg/dl. Finalmente, indi-
car-se-ia a pré-mistura mesmo quando 
com um aumento na dose de insulina 
corrente não se conseguisse alcançar o 
alvo desejável em jejum/pré-refeição ou 
pelo risco de hipoglicemia.

O emprego da Mix 50 seria também 
recomendado aos pacientes com ape-
nas duas refeições principais ao dia, 
podendo ser administrada a Humalog 
Mix 50 duas vezes ao dia, com adição de 
uma terceira injeção, se necessário.

Injeção de Mix 50 antes do jantar 
(no regime de insulina 2 ou 3 vezes ao 
dia) poderá ser substituída por Mix 25 
ou Novo Mix 30, se for observada hiper-
glicemia de jejum causada por rebote 
de hipoglicemia noturna.

Indica-se dividir a dose total diária 
de insulina em três, injetar um terço SC 
antes de cada refeição e aumentar a 
dosagem gradualmente, ajustando de 
acordo com as necessidades. Com 
certa frequência, se o almoço (ou outra 
refeição) for a refeição com maior 
ingestão alimentar, deveremos forne-
cer 40% da dose total. Quanto à medi-
cação oral, recomenda-se manter ao 
menos a metformina, 850 a 1.700 mg/
dia em doses divididas. Eventualmente, 
outros hipoglicemiantes orais também 
podem ser mantidos.

Caso a dosagem total de insulina 
seja superior a 100 U/dia, a dose de Mix 
50 para ajuste seria o dobro da indi-
cada acima.

Se os alvos glicêmicos não forem 
alcançados após 3 a 4 meses do regime 
de três doses de Mix 50, sugere-se pas-
sar ao esquema de basal/bólus de múl-
tiplas injeções diárias.

QUADRo 3 Combinações mais utilizadas de análogos de ação ultrarrápida ligados à protamina e análogos solúveis pré-misturados

Grau de  
recomendação

combinação
Tempo para adminisTração 

anTes das refeições (minuTos)
pico de aTividade após a 
adminisTração (horas)

duração 
efeTiva (horas)

B
Novo Mix (Novo Nordisk) 
(70% asparte/protamina e 
30% asparte)

10-20 2,2 (1-4) 10-16

B
Humalog Mix 25 (Lilly) 
(75% lispro/protamina e 
25% lispro)

15 2,6 (1-6,5) 10-16

B
Humalog Mix 50 Lilly (50% 
lispro/protamina e 50% 
lispro)

15-30 2,0 10-16
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Pré-misturas podem, ainda, ser de 
utilidade para pacientes com dificulda-
des visuais que tenham problemas com 
o acerto de doses, bem como para ido-
sos ou indivíduos com dificuldades 
motoras que possam comprometer sua 
capacidade de efetuar misturas corretas 
dos dois tipos de insulina (ultrarrápida 
ou rápida e intermediária).18

A fim de obter combinações NPH/
regular diferentes de 70/30, pode-se 
misturá-las na mesma seringa, e pos-
sibilitar melhores ajustes de dose e 
controle dos níveis de glicemia pós
-prandial. A mistura de análogos de 
ação ultrarrápida com insulina NPH 
na mesma seringa não é recomen-
dada, exceto se for imediatamente 

aplicada, posto que essa não é uma 
mistura estável.

Pacientes idosos e/ou de baixa 
escolaridade podem apresentar dificul-
dades em conseguir preparar a quanti-
dade exata de cada uma das insulinas 
prescritas, o que resulta em mau con-
trole glicêmico. Com a disponibilidade 
de canetas há a possibilidade de aplicar 
as insulinas de ação rápida ou ultrarrá-
pida e as sem pico separadamente.

Para o DM2, a dose total de insu-
lina varia em torno de 0,5 a 1,5 U/kg/
dia,10 dependendo do grau de resistên-
cia à insulina e particularmente do 
grau de obesidade, sendo tanto maior 
quanto mais alto for o índice de massa 
corporal (IMC), e menor quando da 
associação ao esquema de tratamento 
com drogas que diminuem a resistên-
cia à insulina, como a metformina e as 
glitazonas. O ajuste das doses de insu-
lina deve ser feito em bases individuais, 
dependendo dos resultados do auto-
monitoramento da glicemia capilar. Os 
esquemas de emprego das insulinas 
basal e prandial, bem como das pré-
misturas, e as sugestões da sua distri-
buição em relação à dose total de insu-
lina diária são variáveis (Quadro 4).

Uma observação particularmente 
útil para o DM2 é que o fornecimento 
da maior parte da dose de insulina 
intermediária pela manhã, como esta-
belecido no passado e ainda utilizado 
por muitos médicos, poderia induzir 
risco de hipoglicemia antes do almoço 
e, com frequência, ao fim da tarde, 
necessitando da ingestão de lanches 
em torno das 10 horas e à tarde, entre 
16 e 17 horas, o que resulta em maior 
ingestão calórica e piora do controle 
do diabetes. Sendo assim, o regime 
conhecido com 2/3 e 1/3 (2/3 da dose 
de NPH da manhã e 1/3 da dose de 
NPH antes de dormir) deve ser evitado. 
Dessa forma, evita-se a hiperinsuliniza-
ção – e consequente risco de hipogli-
cemia – durante a manhã. 

QUADRo 4 Esquemas mais utilizados na insulinização do DM2 e doses iniciais 
de insulina basal

anTes do desJeJum anTes do almoço anTes do JanTar ao deiTar

1. r/ur 2x/dia + nph 2x/dia

1/2 dose total 1/2 dose total

1/2 NPH 1/2 R/Ur 1/2 NPH

1/2 R/Ur

2. r/ur 3x/dia + nph 2x/dia

1/2 dose total 1/2 dose total

1/2 NPH 1/2 NPH

1/3 R/Ur 1/3 R/Ur 1/3 R/Ur

3. r/ur 3x/dia + nph 3x/dia

1/3 NPH 1/3 NPH 1/3 NPH

1/3 R/Ur 1/3 R/Ur 1/3 R/Ur

4. reGime basal – bolus com nph

70% dose total 30% dose total

30% R/Ur 20% R/Ur 20% R/Ur NPH

5. reGime basal – bolus com GlarGina ou deTemir

50% dose total 50% dose total

15% R/Ur 20% R/Ur 15% R/Ur
Glargina/
Detemir

6. pré-misTuras com análoGos de ação ulTrarrápida* 2x/dia

50% dose total 50% dose total

7. pré-misTuras com análoGos de ação ulTrarrápida* 3x/dia

30% dose total 40% dose total 30% dose total
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Como alternativa, no grupo de 
pacientes em esquemas mais intensivos 
de tratamento, podem-se usar, para 
simular a secreção fisiológica de insu-
lina, múltiplas aplicações diárias (≥ 3 
aplicações/dia) de insulina de ação 
ultrarrápida antes das refeições e de 
ação intermediária (NPH) ou prolon-
gada (glargina ou detemir) para a suple-
mentação basal, assim obtendo-se 
melhor controle glicêmico.19 Nesses 
casos, a proporção de insulina por 
período (café da manhã, almoço e jan-
tar) é semelhante. Do mesmo modo, 
quando existe hipoglicemia no início da 
madrugada ou hiperglicemia de manhã, 
pode-se desdobrar a terceira aplicação, 
mantendo a insulina rápida ou ultrarrá-
pida no jantar e passando a NPH ao dei-
tar, adicionando, então, uma quarta 
aplicação. Como resultado do aumento 
do número de injeções poderá haver 
diminuição da incidência de hipoglice-
mias, além de melhora do controle gli-
cêmico, pelo fornecimento de um perfil 
mais fisiológico de insulina.

Nos casos de DM2 em que já houver 
exaustão pancreática, o tratamento com 
insulina pode chegar à insulinização 
intensiva, ou seja, ao esquema basal/
bolus, com análogos de ação prolongada 
(glargina ou detemir) associados a análo-
gos ultrarrápidos usados nas refeições 
com a contagem de carboidratos.

As insulinas glargina e detemir 
seriam aplicadas geralmente uma 
única vez ao dia, em horários fixos, em 
qualquer horário, e, caso haja necessi-
dade, pode-se fazer duas aplicações ao 
dia, com intervalos em torno de 12 
horas. Nenhuma delas pode ser mistu-
rada com outras insulinas.

Uma opção para pacientes que 
apresentam grande resistência à insu-
lina (> 200 U/d) é a insulina regular 
U500. Diferente da maioria das insuli-
nas, cuja concentração é de 100 U/mL, a 
insulina regular ”U500” tem uma con-
centração de 500 U/mL.  É usada, nor-

malmente,  2 a 3 vezes ao dia, sem insu-
lina basal, por ter duração prolongada.20

Como alternativa para pacientes com 
DM2 que já apresentam falência pancreá-
tica plena, que necessitam de altas doses 
de insulina e que não responderam ao tra-
tamento com múltiplas doses de insulina, 
é possível optar-se pela utilização da 
bomba de insulina subcutânea – algo 
impensável para pacientes com DM2 até 
há pouco tempo.21

Finalmente, existem estudos que mos-
tram que a implementação precoce de um 
tratamento insulínico intensivo, de curta 
duração, por infusão contínua subcutânea 
de insulina ou injeções múltiplas de insu-
lina diária, pode induzir euglicemia susten-
tada em pacientes com DM2 recém-diag-
nosticado enquanto sem qualquer medi-
cação antidiabética. A remissão do diabe-
tes, nesses estudos, persistiu por um ano 
após a suspensão da terapia insulínica em 
cerca de 46% desses pacientes. Sugeriu-se 
que a melhora na função da célula β, espe-

cialmente a recuperação da primeira fase 
da secreção de insulina, seria a responsável 
pela capacidade da terapia insulínica inten-
siva para induzir a euglicemia sustentada. 
Entretanto, deve-se indicar que, em todas 
as séries de pacientes que foram estuda-
dos, exceto uma, o IMC estava dentro ou 
pouco acima do intervalo da normalidade 
(pacientes chineses, sul-coreanos e taiwa-
neses), o que não é frequente nos países 
ocidentais, em que a maioria dos pacientes 
está obesa. Pode-se sugerir, ao menos para 
os pacientes asiáticos, que estes mostra-
vam um fenótipo diferente da moléstia 
com falência predominante da célula β e 
muito menos resistência à insulina (C).
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Tratamento combinado: drogas orais e insulina 
no diabetes mellitus tipo 2 

Inúmeras evidências têm demonstra-
do que o bom controle glicêmico ge-
ralmente previne o surgimento das 
complicações crônicas que consti-
tuem as principais causas de mortali-
dade, morbidade e piora da qualidade 
de vida do paciente com diabetes (A).1 
Todavia, nem sempre a manutenção 
persistente da glicemia em níveis que 
espelhem o fisiológico é obtida pela 
utilização de um único agente tera-
pêutico, sendo então indicada a adi-
ção de uma segunda ou terceira droga 
antidiabética, ou a da introdução da 
insulinoterapia para que se alcance 
melhor adequação do controle glicê-
mico necessário para a prevenção das 
alterações crônicas do diabetes.1 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é 
uma doença de característica progres-
siva cuja história natural da perda 
crescente da capacidade secretora de 
insulina se inicia muito antes do diag-
nóstico clínico da doença.1 Em fases 
iniciais do DM2 pode-se obter bom 
controle glicêmico por mudanças no 
estilo de vida do paciente. Contudo, 
em função da perda gradual da capa-
cidade secretória das células beta pan-
creáticas, que geralmente ocorre com 
a evolução da doença, torna-se neces-
sária a introdução de drogas antidiabé-
ticas orais (DAOs) ou insulinização exó-
gena (A).2 Quando o controle glicêmico 
persiste inadequado, apesar do uso de 
DAOs isoladamente ou em terapia 
combinada, indica-se insulinoterapia 

(A).2 Uma alternativa à introdução da 
insulina em substituição ao tratamento 
com drogas orais é a administração de 
insulina em adição ao tratamento com 
DAOs. A combinação do uso da insuli-
na em associação a DAOs teria como 
potenciais vantagens a melhor aceita-
ção do uso da insulina pelo paciente 
(pelo temor de utilizar múltiplas inje-
ções diárias), a redução da quantidade 
e do número de doses de insulina utili-
zada, o menor risco de hipoglicemias e 
o menor ganho de peso. A razão lógica 
de sua utilização se baseia no conceito 
de que os efeitos terapêuticos da insu-
lina potencialmente se tornariam mais 
ativos, quando associados aos efeitos 
dos diferentes hipoglicemiantes nas 
principais alterações fisiopatológicas 
que caracterizam o diabetes mellitus 
tipo 2, tais como a resistência à insuli-
na, o aumento da secreção pancreática 
de insulina e a redução da secreção he-
pática de glicose.2 

Entretanto, apesar do elevado nú-
mero de estudos visando demonstrar 
um algoritmo de tratamento que se 
mostre mais eficaz e seguro para ser 
sistematicamente seguido no acompa-
nhamento do paciente DM2, não se 
tem conseguido chegar a um esquema 
de consenso, considerando a hetero-
geneidade das características clínicas 
individuais do diabetes nos diferentes 
pacientes. Há vários resultados confli-
tantes em função da grande diferença 
das metodologias e do desenho de es-

tudo utilizados, da falta de estudos 
randomizados, da diversidade de es-
quemas e medicamentos empregados, 
além dos inúmeros esquemas de doses 
e de tipos de insulina usados nas com-
parações. Nesse contexto, apresenta-
remos e discutiremos a seguir as evi-
dências obtidas por estudos clínicos 
publicados sobre as potenciais vanta-
gens, limitações e efeitos indesejáveis 
dos diferentes esquemas de combina-
ção de agentes antidiabéticos disponí-
veis, visando à melhor adequação tera-
pêutica do paciente com DM2.

TRATAMENTo CoMBINADo  
DE INSULINA CoM 
SULFoNILUREIAS  
E METFoRMINA 

A maioria dos estudos compara o uso 
de insulina em monoterapia com o tra-
tamento combinado (TC) de insulina 
com metformina, sulfonilureias ou am-
bas, por serem as drogas com maior 
tempo de utilização e mais amplamen-
te empregadas. Três revisões realizadas 
na década de 1990, que compararam 
os efeitos da adição de insulina à sulfo-
nilureia com a insulinoterapia isolada, 
obtiveram resultados controversos. En-
quanto Peters e Davidson3 concluíram 
que o tratamento combinado com sul-
fonilureias em pacientes com DM2 que 
usavam insulina apresentavam resulta-
dos pouco vantajosos, Pugh et al.4 e 
Johnson et al.5 o recomendavam, con-



65

2014-2015     Diretrizes SBD

siderando que apresentavam melhor 
eficácia terapêutica (B). Após publica-
ção de Yki-Jarvinen, em 2001,6 (B), que 
observou melhora do controle glicêmi-
co em pacientes DM2 que já não mais 
conseguiam um bom controle glicêmi-
co utilizando somente DAOs, ao adicio-
nar uma dose noturna de insulina, 
passou-se a enfatizar mais o emprego 
da terapia combinada da insulina com 
DAOs, especialmente com o uso de 
metformina em TC com insulina em 
uma dose noturna ao deitar (insulina 
bedtime). Esse esquema de terapêutica 
traria como vantagens não somente 
maior eficácia para o controle glicêmi-
co, mas também menor risco de hipo-
glicemia e de ganho de peso, além de 
maior receptividade dos pacientes à 
nova terapia, quando comparada com 
a introdução de terapia exclusiva com 
insulina (B).6 Entretanto, esses achados 
não foram consistentemente confirma-
dos por outras publicações. 

Recentemente foi publicada por 
Goudswaard et al. uma extensa revisão 
de literatura, em estudo de metanálise 
para a Biblioteca Cochrane (B),7 avalian-
do 1.811 pacientes em 20 estudos con-
trolados e randomizados que compara-
ram o uso isolado de insulina com o 
tratamento combinado de insulina com 
DAOs, que incluía sulfonilureia (75%), 
metformina (4%) ou ambas (21%). Nes-
se trabalho os autores procuraram fazer 
uma análise mais extensa e pormenori-
zada do tema que considerava não so-
mente a eficácia do controle glicêmico, 
mas também os efeitos no ganho de 
peso e no risco de hipoglicemias. Os 
parágrafos seguintes apresentam os re-
sultados dessa avaliação. 

Com relação ao controle glicêmico, 
em 21 comparações dos 13 estudos de 
sua revisão sistemática, a metanálise 
de Goudswaard et al. (B)7 não observou 
benefícios estatisticamente significati-
vos no uso combinado de insulina neu-

tral protamine Hagedorn (NPH) bedti-
me e DAOs em relação ao uso de 
insulinoterapia isolada (uma ou duas 
injeções diárias). A exceção do estudo 
de Yki-Jarvinen já citado (B)6 que, com-
binando insulina e metformina, obser-
vou redução significativa nos níveis de 
hemoglobina glicada (A1c) e na dose 
de insulina administrada. Entretanto, o 
autor da metanálise pondera que tal 
estudo não se tratava de um protocolo 
de intenção de tratamento a um alvo 
preestabelecido, que 21% dos pacien-
tes incluídos abandonaram o estudo 
antes de concluído e que os resultados 
não foram devidamente interpretados. 
Quando comparado à monoterapia de 
insulina em uma única dose diária, o 
tratamento combinado de insulina 
com DAOs apresentou redução dos ní-
veis de A1c de 0,3%. Entretanto, quan-
do comparado ao uso de duas doses 
diárias de insulina (NPH ou mistura), o 
tratamento combinado se mostrou 
menos efetivo que o uso isolado da in-
sulina (A1c: –0,4%). Não se chegou a 
um resultado conclusivo quanto à qua-
lidade de vida relatada em quatro es-
tudos. Na avaliação geral, quando 
comparada ao uso de insulina em mo-
noterapia utilizada em uma dose no-
turna, a terapia combinada com DAOs 
se associou à redução relativa de 46% 
no requerimento diário de insulina em 
monoterapia. Quando comparado aos 
regimes de NPH aplicada duas ou mais 
vezes ao dia, o efeito poupador de in-
sulina no TC com DAOs e insulina NPH 
em uma única dose noturna se asso-
ciou a uma redução relativa do requeri-
mento de insulina de 57%, 29% e 64%, 
quando foram utilizadas respectiva-
mente sulfonilureias, metformina (B).7,8 
Por permitir controle glicêmico seme-
lhante ao da insulinoterapia em uma 
dose diária, do ponto de vista prático o 
TC com uma injeção de insulina NPH 
ao deitar é potencialmente útil ao mé-

dico para tentar vencer barreiras de re-
sistência do paciente à introdução da 
insulinoterapia.7,8 

No que concerne ao risco de hipo-
glicemias, apesar da heterogeneidade 
dos critérios de sua definição, dos 14 
estudos publicados 13 indicaram não 
haver redução significativa de episó-
dios hipoglicêmicos sintomáticos ou 
bioquímicos entre o uso de insulina 
isolada ou combinada às DAOs. Apenas 
um estudo que associou insulina à met-
formina observou menor frequência 
de episódios hipoglicêmicos no TC em 
relação ao uso de insulinoterapia isola-
da, apesar de melhoria significativa do 
controle glicêmico (C).6,7 

Nos 10 estudos cujos dados permi-
tiram a análise (13 comparações) do 
incremento de peso corporal foi obser-
vado que os pacientes que utilizaram 
insulina em monoterapia em uma dose 
noturna apresentaram ganho de peso 
significativamente maior do que os 
grupos de pacientes que fizeram uso 
de insulina combinado com DAOs em 
uma dose noturna, quando associada 
à metformina utilizada como único 
agente ou quando combinada à sulfo-
nilureia.  Cinco estudos que utilizaram 
duas ou mais doses diárias de insulina 
em monoterapia (NPH, pré-misturas 
ou análogos), em comparação à te-
rapia combinada de sulfonilureia ou 
met formina, com uma ou mais doses 
diárias de insulina, não mostraram van-
tagens para o melhor controle glicêmi-
co, exceto um estudo que utilizou o 
tratamento combinado com os dois 
agentes associados (B).9-13 Em todos es-
ses estudos, observou-se menor ganho 
de peso no tratamento combinado. 
Quanto aos efeitos adversos e de aban-
dono do protocolo a eles devidos, pou-
cos estudos o relataram sistematica-
mente, prejudicando sua avaliação. 

Nos comentários finais do estudo 
de metanálise, os autores concluem 
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que, em pacientes com DM2, o uso de 
terapia combinada com metformina, 
sulfonilureias ou ambas apresenta re-
sultados semelhantes aos da insulino-
terapia em monoterapia, ocorrendo 
entretanto, menor ganho de peso 
quando se adiciona metformina e 
maior redução do requerimento de in-
sulina com o uso da sulfonilureia. 
Quanto à discrepância em relação aos 
demais estudos, a observação de Yki-
Jarvinen que preconiza o uso da met-
formina combinada com a insulina 
bedtime deverá ser objeto de novos 
estudos conclusivos (B).7 

Quanto a outros parâmetros anali-
sados em todos os estudos seleciona-
dos com o TC, poucos foram os pacien-
tes que apresentaram alguma alteração 
na qualidade de vida, nos níveis de lipo-
proteínas, triglicerídeos e outros lipí-
dios. Faltam estudos que indiquem van-
tagens do TC no desenvolvimento de 
complicações macro e microvasculares. 

Análises mais recentes que incluí-
ram estudos com até um ano de dura-
ção, comparando o uso de insulinas 
pré-misturas em uma ou duas doses 
diárias, análogos de insulina de longa 
duração em uma única dose diária com 
TC com sulfonilureias e metformina 
não demonstraram maior eficácia em 
melhorar o controle glicêmico, mas in-
dicaram poder reduzir o risco de even-
tos hipoglicêmicos graves e se associar 
a menor ganho de peso (B).13-15 

TRATAMENTo CoM oUTRoS 
ANTIDIABÉTICoS oRAIS 

TIAZoLIDINEDIoNAS (TZDs) 

Estudos de adição de insulina a pa-
cientes que utilizam TZDs (troglita-
zona, rosiglitazona e pioglitazona) 
demonstraram graus variáveis de 
redução da A1c em níveis semelhan-
tes aos observados com outras DAOs 

(0,5 a 1,5%). Entretanto, poucos são os 
estudos controlados que comparam 
o uso de TZDs com o uso isolado de 
insulina, além disso a aprovação do 
produto não recomenda o seu uso em 
pacientes que utilizam insulina. Em 
um grupo de 88 portadores com DM2 
nos quais se comparou o uso isolado 
de insulina e TC com troglitazona ou 
metformina, foi demonstrada redução 
dos níveis de A1c signi ficativamente 
maior e requerimento menor da dose 
de insulina no grupo com TC com 
essa droga.16 Em outro estudo ran-
domizado que avaliou 281 pacientes 
em controle glicêmico inadequado 
com sulfonilureia comparando o uso 
de insulina pré-mistura isolada ou 
combinada com pioglitazona por 18 
semanas de tratamento, observou-
se redução significativa nos níveis de 
A1c no grupo com terapia combinada. 
Entretanto, no grupo que utilizou pio-
glitazona, verificou-se ganho de peso 
expressivo (B).17 Por terem sido retira-
das do mercado duas das três tiazoli-
denidionas (troglitazona e rosiglitazo-
na), o uso combinado de ADOs com 
tiazolidenidionas deve obviamente se 
restringir a utilização da pioglitazona. 

GLINIDAS 

O uso de glinidas (repaglinidas e nate-
glinidas) em adição à insulina foi bené-
fico no controle glicêmico de pacientes 
que ainda dispõem de reserva de se-
creção de insulina (B).18,19 Contudo, a 
análise conclusiva desse achado é pre-
judicada em razão do pequeno núme-
ro de estudos randomizados.19,20 Re-
cente estudo de metanálise sobre o 
uso de glinidas, em que somente se 
comparou o uso de insulina combina-
da com glinidas e o tratamento combi-
nado de insulina com outras DAOs 
(TZDs, metformina e acarbose), não 
observou vantagem consistente em fa-

vor da combinação com glinidas. Toda-
via, nessa metanálise não se incluíram 
comparações entre o uso de insulina 
isolada e o uso combinado de glinidas 
com insulina.20 

TRATAMENTo BASEADo  
EM INCRETINAS

Com base na ação de hormônios gas-
trintestinais que melhoram o controle 
glicêmico ao estimular a secreção de 
insulina e reduzir a secreção de gluca-
gon, foram recentemente desenvolvi-
das duas novas classes de fármacos: os 
agonistas de receptores de GLP-1 (in-
cretinomiméticos), que possuem uma 
ação mais duradoura que o hormônio 
natural por apresentarem maior re-
sistência a sua degradação sistêmica, 
e os inibidores da enzima DPP-IV que 
reduzem e retardam a degradação do 
GLP-1 natural.21,22

INCRETINoMIMÉTICoS

Atualmente estão disponíveis comer-
cialmente dois produtos comerciais: o 
exanatide, um análogo sintético que é 
53% de homólogo ao GLP-1 e deve ser 
administrado por via subcutânea em 
doses de 5 ou 10 mg antes da refeição 
da manhã e da noite, e o liraglutide, 
um agonista sintético com 98% da se-
quência linear do GLP-1, administrado 
por via subcutânea em uma dose diá-
ria. Por ser uma classe de drogas de 
desenvolvimento recente, não são 
ainda disponíveis estudos de longo 
prazo com número elevado de partici-
pantes, tanto em monoterapia como 
no tratamento com outras drogas an-
tidiabéticas.10,22 

Exanatide

Diversos estudos clínicos realizados 
com o exanatide em monoterapia por 
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um período de até 24 semanas de-
monstraram redução da A1c em rela-
ção aos valores basais de 0,7% a 0,9% 
e reduções estatisticamente significa-
tivas das glicemias de jejum e pós-
-prandiais, quando comparadas ao 
uso de placebo (A). Quando o exanati-
de foi associado a um ou dois agentes 
antidiabéticos orais observou-se uma 
redução da A1c entre 0,4% e 1,5% em 
relação ao basal em estudos com du-
ração de até 30 semanas (B). Não fo-
ram evidenciadas diferenças significa-
tivas na capacidade redutora da 
glicemia quando o exanatide foi asso-
ciado somente com a metformina, sul-
fonilureia e tiazolidenidionas ou 
quando duas ou mais dessas drogas 
foram combinadas. Apesar de não in-
dicado em bula, o uso combinado de 
exanatide com insulina, avaliado em 
um estudo realizado com pacientes 
diabéticos obesos mal controlados, 
demonstrou após 26 semanas redu-
ção do basal da A1c de 0,6% (B). 
Um efeito benéfico, além do melhor 
controle glicêmico, para pacientes 
DM2  do uso de exanatide, tanto em 
monoterapia como em uso combina-
do com um ou dois agentes, foi a re-
dução significativa da perda de peso 
corporal (entre 0,9 kg e 3,1 kg) (A) e a 
redução dos valores da pressão sistóli-
ca e diastólica entre 1,7  mmHg e 
3,4 mmHg (C).20-23 

O principal efeito adverso obser-
vado no uso do exanatide em uso iso-
lado ou combinado com outros agen-
tes antidiabéticos foram os sintomas 
gastrintestinais, especialmente as 
náuseas, geralmente transitórias, que 
nos diferentes estudos publicados 
ocorreram entre 3% e 51% dos pacien-
tes observados (A). Relatos de vômito 
descritos em 4% a 19% dos estudos. A 
presença de hipoglicemia ocorreu em 
4% a 11% dos casos em monoterapia 
ou no tratamento combinado, mas 

praticamente não foram observados 
episódios de hipoglicemias graves (B). 
A maior incidência de hipoglicemia 
ocorreu em pacientes em uso combi-
nado com sulfonilureias em que a inci-
dência hipoglicêmica descrita variou 
entre 15% e 36% dos pacientes estu-
dados. A presença de anticorpos ob-
servada variou entre 27% e 49% dos 
pacientes; entretanto se mostrou as-
sociada a outros efeitos adversos ou a 
menor eficácia da sua terapêutica, ex-
ceto em pacientes com níveis muito 
elevados de anticorpos nos quais se 
observou redução de sua eficácia te-
rapêutica (B). Em pacientes com insu-
ficiência renal foi observado redução 
da depuração do exanatide, portanto, 
não é recomendado o uso desse agen-
te em pacientes com insuficiência re-
nal moderada e grave.21-25 

Liraglutide 

A utilização do liraglutide em mono-
terapia por 52 semanas, em doses de 
1,2 mg e 1,8 mg administradas uma 
vez ao dia, resultou em redução da 
A1c de –0,4% a –1,14% (A). Nos estu-
dos clínicos em que o liraglutide 1,2 
mg/dia foi associado a outros um ou 
dois antidiabéticos orais observou-se 
redução da A1c entre 0,4% e 1,5%, va-
lores estatisticamente significativos 
em relação ao placebo (B). Indepen-
dentemente do tipo de antidiabético 
oral isolado em conjunto, o uso com-
binado de doses de 1,2 mg–1,8 mg de 
liraglutide associou-se à redução de 
pelo menos 1% nos níveis de A1c, (A). 
Além de melhora do controle glicêmi-
co, o uso de 1,2 mg e 1,8 mg de lira-
glutide por períodos com duração en-
tre 26 e 52 semanas produziu redução 
do peso corporal de 1,6 kg a 3,2 kg (A). 
Com o uso de 1,2 mg de liraglutide 
também foi observada redução da 
pressão arterial entre 2,1 mmHg e 6,7 

mmHg, e em um estudo da combina-
ção com tiazolidenidiona e metformi-
na observou-se redução dos níveis de 
triglicerídeos e LDL-C, quando com-
parada ao placebo (C).25,26 

Os efeitos adversos observados 
pelo uso do liraglutide são semelhan-
tes aos descritos para o exanatide, 
predominando os sintomas gastrin-
testinais, especialmente a náusea 
que ocorreu nos diferentes estudos 
em 5% a 40% dos pacientes (A). Em 
um estudo comparativo com exanati-
de, apesar de a incidência de náuseas 
ser inicialmente similar entre os dois 
grupos, esta se mostrou menos per-
sistente com o uso do liraglutide (B). 
Assim como observado no uso do 
exanatide, a incidência de hipoglice-
mia com o liraglutide é também bai-
xa, variando entre 3% e 12%, sendo 
os valores mais elevados observados 
quando a sulfonilureia foi associada 
(entre 5% e 27% dos pacientes). A 
presença de anticorpos ocorreu em 
menor frequência (4% a 13%), quan-
do comparada com o exanatide.18-21 

Em recente estudo de revisão sis-
temática referente a adição terapêuti-
ca de agonistas de receptores de GLP-1 
à insulina em pacientes com diabetes 
tipo 2, Berlie H et al., avaliando 1.195 
trabalhos publicados que apresenta-
vam nos termos de busca drogas in-
cretinomiméticas e insulina, somente 
conseguiram selecionar quatro estu-
dos clínicos que preenchessem os cri-
térios de sua análise: estudos rando-
mizados em seres humanos que 
compararam o uso de drogas increti-
nomiméticas combinada com insuli-
na com ou sem DAOs com o uso de 
insulina isolada com ou sem DAOs. 
Em sua análise dos resultados, con-
cluem que o TC de incretinomiméti-
cos com insulina possibilitou redução 
adicional dos níveis de A1c (0,6%-
0,88%) e foi obtida redução do reque-
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rimento diário de insulina basal e dos 
níveis das glicemias pós-prandiais 
sem que a melhoria do controle gli-
cêmico tivesse resultado em aumen-
to dos episódios de hipoglicemia. A 
redução do peso corporal foi obser-
vada em todos os estudos nos quais 
o liraglutide foi utilizado. Os efeitos 
colaterais mais observados foram os 
gastrintestinais (náusea, vômitos e 
diarreia) e não se observaram casos 
de pancreatite. Considerando o curto 
tempo de uso e a casuística baixa 
para melhor análise dos grupos que 
utilizavam diferentes esquemas de 
uso de drogas, os autores consideram 
que somente estudos maiores e com 
um desenho mais específico são ne-
cessários para que se possa obter 
melhor conclusão de seu emprego na 
rotina clínica. 

INIBIDoRES DE DPP-4

A outra classe de medicamentos ba-
sea dos em incretinas em uso são os 
bloqueadores de DPP-4, que apre-
sentam como vantagem em relação 
aos produtos incretinomiméticos a 
maior comodidade posológica, uma 
vez que a via de administração que é 
a oral em uma ou duas tomadas diá-
rias, que podem ser ingeridas con-
juntamente com outro fármaco anti-
diabético oral no mesmo comprimido. 
No Brasil estão disponíveis comer-
cialmente três produtos: a sitaglipti-
na, a vildagliptina e a saxagliptina. 

Por serem substâncias de desen-
volvimento recente, não estão ainda 
disponíveis estudos clínicos de longa 
duração. Em estudos de metanálise até 
2009, observou-se em 30 artigos publi-
cados, que utilizaram um dos três pro-
dutos acima citados, redução dos ní-
veis de A1c entre 0,4% e 0,9% em 
monoterapia e entre 0,45% e 1,9% 
quando combinados a 1 ou 2 antidia-

béticos orais (metformina, sulfonilu-
reias e tiazolidenidionas) (B). 

Quanto aos outros benefícios, 
além da melhoria do controle glicêmi-
co, as gliptinas demonstraram um 
efeito benéfico discreto em relação a 
dislipidemia em alguns estudos e um 
efeito neutro em relação ao peso cor-
poral. Efeitos colaterais gastrintesti-
nais como náuseas e vômitos, fre-
quentemente observados no uso de 
incretinomiméticos, são raramente re-
latados em pacientes utilizando inibi-
dores do DPP-4 (A). Um dos poucos 
efeitos indesejáveis relatados em al-
guns estudos incluí dos em um traba-
lho de metanálise de pacientes trata-
dos com gliptinas foi um discreto 
aumento de risco para infecções res-
piratórias e de trato urinário e de cefa-
leia (B). Eventos hipoglicêmicos são 
raros, predominantemente em pa-
cientes com tratamento combinado 
com sulfonilureias (B).21-27

Por ser uma das principais ações 
dos inibidores do DPP-4 a manutenção 
de maior tempo de ação das incretinas 
circulantes, estimulando a secreção 
pancreática endógena de insulina, o 
seu emprego é conceitualmente indi-
cado em pacientes DM2 que dispo-
nham ainda de capacidade secretória 
de insulina endógena. Em pacientes 
com falência secundária a terapia com 
secretagogo de insulinas espera-se 
uma ação menos efetiva das gliptinas. 
Há relatos de benefícios do controle 
glicêmico em pacientes utilizando in-
sulinas basais, provavelmente relacio-
nados com uma ação desses agentes 
no bloqueio da secreção de glucagon 
pelas células alfas pancreáticas. Entre-
tanto, atualmente não há estudos es-
pecíficos randomizados em número 
adequado que possibilitam um estudo 
de metanálise ou que indiquem a sua 
utilização em TC com insulina (B).21-25 

INIBIDoRES DA α-GLICoSIDADE 

Poucos são os estudos randomizados 
controlados com longa duração e ele-
vada casuística de pacientes que anali-
saram o tratamento combinado de ini-
bidores da alfa-glicosidade com outros 
agentes antidiabéticos orais ou insuli-
na, de modo que não há evidências 
convincentes sobre as potenciais van-
tagens de seu emprego. 

CoNSIDERAçÕES FINAIS

O TC de insulina com DAOs possibilita 
controle comparável ou até superior 
ao uso isolado de insulina, especial-
mente quando é administrada em uma 
única dose diária. O TC com metformi-
na teria como potencial vantagem a 
obtenção de melhor controle glicêmi-
co associado a menor ganho de peso e 
menor risco de hipoglicemia, mas 
pode ter como desvantagem a maior 
dificuldade posológica, complicando a 
aderência ao tratamento. Comparado à 
monoterapia com insulina, o TC pode 
reduzir o requerimento diário de insuli-
na, especialmente com o uso de sulfo-
nilureia ou TZDs. O TC com uma dose 
noturna de insulina pode auxiliar o clí-
nico a vencer a resistência do paciente 
ao uso desse hormônio. O emprego do 
tratamento combinado de incretino-
miméticos com outros agentes antidia-
béticos orais constitui uma opção po-
tencialmente efetiva para a obtenção 
de melhor controle glicêmico, espe-
cialmente em pacientes diabéticos 
obesos, por promover a perda ou ma-
nutenção do peso corporal. Apesar dos 
inúmeros estudos e das potenciais 
vantagens de seu emprego, faltam evi-
dências mais sólidas para que se possa 
recomendar sistematicamente deter-
minado tipo ou regime de tratamento 
com base no TC de DAOs com insulina. 
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INTRoDUção

O aumento da incidência do diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) entre crianças e 
adolescentes vem sendo observado 
em várias regiões do mundo.¹ Ainda 
não são conhecidos os motivos pela 
eclosão da doença nessa faixa etária. 
Inicialmente, há duas décadas, esses 
relatos referiam-se a grupos homo-
gêneos com maior suscetibilidade à 
doença – índios americanos e canaden-
ses –, e há dez anos envolvendo mino-
rias étnicas, sobretudo os americanos 
de origem hispânica e os afro-america-
nos, além da descrição do aumento em 
20 vezes na incidência do DM2 na po-
pulação de adolescentes japoneses. No 
Japão, o DM2 em jovens já é mais co-
mum que o DM1.

O aumento da prevalência de DM2 
tem sido ainda associado com o au-
mento da industrialização e desenvol-
vimento socioeconômico. Dados re-
centes divulgados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) sugerem que 
19% da população diabética mundial 
reside na Índia. Screening realizado em 
126 estudantes indianos não gradua-
dos, para avaliar chance de desenvol-
ver diabetes no futuro, encontrou 8%, 
79% e 13% respectivamente de alto, 
moderado e baixo risco de desenvolver 
a doença (B).²

Não obstante novos relatos de 
DM2 em jovens europeus terem sido 
feitos (A),3 sua prevalência é ainda infe-

rior à da população americana, na qual 
representa 8% a 45% dos novos casos 
de diabetes (A).4

No Brasil, entretanto, os estudos 
ainda são raros. Recentemente foi 
avaliado um grupo de cerca de 100 
adolescentes com antecedentes fami-
liares para DM2 e outros fatores de ris-
co para o desenvolvimento da doença 
e não foi encontrado nenhum caso de 
diabetes (B).5

Atualmente percebe-se que não se 
confirmou a impressão de uma epide-
mia de DM2 nos jovens. No maior e 
mais recente estudo populacional so-
bre a incidência de diabetes na juven-
tude (0-19 anos), o Search for Diabetes 
in Youth Study, a prevalência de DM2 
encontrada foi de 0,22/1.000 jovens, 
sendo a maioria dos casos de adoles-
centes de minorias étnicas. Nesses gru-
pos de alto risco a incidência tem au-
mentado significativamente (A).6

O aumento na prevalência da 
obesidade na adolescência registrado 
nos últimos anos explicaria, em gran-
de parte, o avanço do DM2 nas popu-
lações jovens, assim como o desenvol-
vimento da síndrome metabólica, 
associada a doenças cardiovasculares 
na maturidade (C, C, B).7-9 Estudo re-
cente realizado em região da Espanha 
não encontrou DM2 em jovens cauca-
sianos obesos, contudo, encontrou 
intolerância à glicose (IGT) em 9,6% e 
resistência insulínica (RI) em 13,5%, 
havendo correlação dos dois parâme-

tros com a severidade da obesidade, 
presença de acantose nigricans (AN) e 
risco cardiovascular.10

Estudos recentes em adolescentes 
DM2 evidenciam o efeito do diabetes e 
da obesidade sobre complacência vas-
cular, aumentando a rigidez dos vasos 
e demonstrando que o DM2 de início 
precoce pode ser mais agressivo do 
ponto de vista cardiovascular do que 
em adultos (A, C, B).11-13 As elevadas ta-
xas de obesidade na infância e na ado-
lescência estão relacionadas com se-
dentarismo crescente e com mudança 
nos hábitos alimentares, frequente-
mente com dietas hipercalóricas e hi-
pergordurosas (B).14

Os possíveis candidatos que ligam 
obesidade a alteração do metabolismo 
dos carboidratos seriam os ácidos gra-
xos livres aumentados, as citocinas in-
flamatórias e os baixos níveis de adipo-
nectina. A transição de tolerância 
normal à glicose para a intolerância à 
glicose e dessa etapa para o diabetes 
está associada a um aumento significa-
tivo de peso. O aumento contínuo do 
peso tem efeito sobre os níveis glicê-
micos, independentemente de mu-
danças na sensibilidade insulínica ou 
na demanda da célula β (C).15 E é por 
essa razão que um quarto das crianças 
obesas e 22% dos adolescentes obesos 
apresentam intolerância à glicose (B).16

Uma das grandes preocupações 
do diagnóstico de DM2 no jovem é que 
algumas comorbidades, como a nefro-

Diabetes mellitus tipo 2 no jovem
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patia, apresentam-se tão comuns na 
criança como no adulto DM2. Estudo 
retrospectivo recente, que avaliou da-
dos de 48 pacientes, encontrou hiper-
tensão em 52%, 35% de microalbumi-
núria e 33% de esteatose hepática. 
Nenhum caso de retinopatia foi diag-
nosticado (B).4

Esse desenvolvimento de compli-
cações precoces terá implicações 
para o resto da vida tanto para crian-
ça como para o orçamento da saúde 
pública (A).17

FISIoPAToLoGIA

Enquanto no DM1 as características 
genéticas ficam cada vez mais claras, 
no DM2 a questão ainda é obscura. Há 
maior risco de desenvolvimento da 
doença em irmãos do que na popula-
ção geral (10% vs. 3%) (B).18 O DM2 
clássico caracteriza-se pela combina-
ção de resistência à ação da insulina 
(RI) e à incapacidade da célula β em 
manter adequada a secreção desse 
hormônio (B).19 Demonstra-se em pa-
cientes jovens com DM2 comprometi-
mento tanto da sensibilidade insulíni-
ca como da função da célula β, além 
de aumento da produção da glicose 
hepática. Em comparação com o gru-
po de adolescentes obesos não diabé-
ticos, o prejuízo na função da célula β 
parece ser de mais magnitude relati-
vamente à sensibilidade insulínica 
(C).20 A relação de alguns fatores (ge-
néticos, raciais, puberdade, obesidade 
e peso ao nascimento) na expressão 
da RI é demonstrada: pela presença de 
hiperinsulinemia em parentes de pri-
meiro grau, não diabéticos, de pacien-
tes com DM2 (fatores genéticos) (C);21 
pela sensibilidade à insulina 30% me-
nor em afro-americanos do que em 
caucasianos (fatores étnicos explicam 
a maior prevalência de DM2 nos gru-
pos minoritários) (C);22 pela idade mé-

dia dos jovens ao diagnóstico do DM2, 
de aproximadamente 13 anos, que 
coincide com o período de RI relativa, 
em que há diminuição de cerca de 
30% da ação da insulina (puberdade) 
(C);23 pela presença de níveis aumen-
tados de insulina de jejum e resposta 
exagerada da insulina à glicose endo-
venosa (obesidade) (A);24 e pela pre-
sença de baixo peso ao nascer, o que 
aumenta em sete vezes o risco de RI 
na vida adulta.

Avaliação de mais de 1.000 pacien-
tes no Chile mostrou que crianças que 
tinham nascido grandes para a idade 
gestacional (GIG) tinham maior risco 
de evoluir com obesidade, e crianças 
com antecedente familiar de DM2 
apresentavam maior prevalência de 
síndrome metabólica (B).25 

Estudo realizado com crianças e 
adolescentes da grande São Paulo evi-
denciou elevação na RI em portadores 
de excesso de peso com antecedentes 
familiares de DM2, sugerindo que já 
nessa faixa etária, como observado no 
adulto, a ação da insulina pode ser difi-
cultada pela obesidade (C),26 condição 
de risco para o desenvolvimento do 
diabetes. O antecedente familiar tem 
papel fundamental na ocorrência do 
DM2 nessa faixa etária. Os indivíduos 
afetados têm pelo menos um dos pa-
rentes de primeiro ou segundo grau 
afetados, e 65% apresentam ao menos 
um familiar de primeiro grau com DM2 
(D).27 Observou-se que irmãos com so-
brepeso de jovens DM2 têm risco qua-
tro vezes maior de apresentar intole-
rância à glicose que outras crianças 
com sobrepeso. Isso alerta para uma 
abordagem preventiva específica a ser 
adotada nesse grupo de alto risco (B).28 
Em estudo que avaliou aumento da in-
cidência de DM2 em jovens abaixo de 
15 anos na Nova Zelândia, 68% (34/48) 
dos pacientes apresentavam ao menos 

um dos pais com DM2 (54% um dos 
pais, 14% ambos os pais) (B).4

Para começar a tentar explicar os 
resultados epidemiológicos, foram 
encontrados valores mais baixos de 
adiponectina em crianças obesas fi-
lhas de pais diabéticos, do que em 
crianças obesas sem antecedentes fa-
miliares de DM2 (C).29

QUADRo CLÍNICo

A idade de maior incidência do DM2 
no jovem é próxima dos 13 anos, guar-
dando relação com o estádio III da 
classificação de Tanner, e uma propor-
ção de 2:1 para meninas em relação 
aos meninos. As crianças com DM2 
são geralmente assintomáticas ou oli-
gossintomáticas por longos períodos, 
sendo que 50% são referidos ao servi-
ço especializado, devido à glicosúria 
ou à hiperglicemia em exame de roti-
na. Trinta por cento dos pacientes 
apresentam poliúria, polidipsia leve e 
emagrecimento discreto. Algumas pa-
cientes podem apresentar história de 
monilíase vaginal.

O maior estudo na área é conheci-
do como TODAY, recentemente fina-
lizado, que acompanhou 704 crianças 
e adolescentes americanos com DM2 
seguidos por 2 a 6 anos. Os primeiros 
dados clínicos publicados mostram 
prevalência de aproximadamente 65% 
de  meninas, média de 14 anos, com  
ZIMC = 2,15, história familiar de DM 
positiva em 89,4%, 41,1% hispânicos, 
31,5% não hispânicos negros; 26,3% 
com PA ≥ percentil 90; baixo nível so-
cioeconômico (A).30

Cerca de 33% dos pacientes apre-
sentam cetonúria ao diagnóstico, e 5% 
a 25% podem evoluir para cetoacidose. 
Nesses casos, o diagnóstico diferencial 
com DM1 pode ser realizado durante a 
história clínica ou a evolução da doen-
ça, à medida que a necessidade diária 
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de insulina diminui além do esperado 
no período de lua de mel habitual (D).31

A obesidade, conforme exposto, 
apresenta-se de modo constante no 
DM2 do jovem. Aproximadamente 
70% a 90% dessas crianças são obesas; 
38% apresentam obesidade mórbida. 
A obesidade e a história familiar pare-
cem ter efeito aditivo no risco de de-
senvolvimento da doença, uma vez 
que o impacto da obesidade no risco 
do DM2 é maior em crianças com histó-
ria familiar positiva para essa doença.

A AN, presente em quase 90% des-
sas crianças, é uma manifestação cutâ-
nea de RI que consiste em hiperpig-
mentação de aspecto aveludado com 
espessamento das regiões flexurais do 
pescoço, axilas e região inguinal (B).32

Desordens lipídicas, caracterizadas 
por aumento do colesterol total e do 
LDL-C, assim como dos triglicerídeos e 
da hipertensão arterial sistêmica, tam-
bém ocorrem nas crianças com DM2, 
em uma frequência de 6% a 15% (C).33

Sinais da síndrome dos ovários po-
licísticos (SOP) com hirsutismo e distúr-
bios menstruais associados a baixos 
níveis plasmáticos de globulina ligado-
ra dos hormônios sexuais (SHBG) e pre-
dominância do hormônio luteinizante 
ou alteração ultrassonográfica estão 
presentes em 26% das meninas (C).34

Finalmente, a microalbuminúria 
pode estar presente em 20%-40% dos 
jovens DM2 nos primeiros anos após o 
diagnóstico (B).35 Estudo retrospectivo 
recente, que avaliou 48 pacientes, en-
controu hipertensão em 52% dos pa-
cientes, 35% microalbuminúria e 33% 
esteatose hepática. Nenhum caso de 
retinopatia foi diagnosticado (B).4

DIAGNÓSTICo

Na maioria dos pacientes, o diagnósti-
co de DM2 poderá ser baseado na 
apresentação clínica e no curso da do-

ença. O diagnóstico de DM2 deve ser 
suspeito, sobretudo em pacientes ado-
lescentes, negros, obesos, muitas vezes 
sem queixas clínicas, com história fami-
liar positiva para a doença e apresen-
tando hiperglicemia e/ou glicosúria 
em exame de rotina.

Os indivíduos com maturity onset 
diabetes of the young (MODY) devem 
ser diferenciados do DM2 no jovem. No 
MODY, observa-se história familiar pro-
eminente de DM, envolvendo três ou 
mais gerações consecutivas, o que é 
compatível com um padrão autossô-
mico dominante de transmissão here-
ditária. O tipo mais comum de apre-
sentação é a hiperglicemia leve e 
assintomática, em crianças ou adoles-
centes não obesos. Alguns pacientes 
podem apresentar somente discretas 
hiperglicemias de jejum durante anos, 
enquanto outros exibem graus variá-
veis de intolerância à glicose por vários 
anos antes da eclosão do diabetes. Esti-
ma-se que as variantes MODY corres-
pondam a 1% a 5% de todos os tipos de 
DM nos países industrializados (B).36

Em um indivíduo com diabetes de 
início abrupto, deve-se verificar a pre-
sença de obesidade. É mais provável 
que o paciente com início agudo, não 
obeso e não pertencente a grupo étni-
co de risco seja diabético tipo 1. Quan-
do ele for obeso, outros testes podem 
ser necessários, como a determinação 
do peptídio C de jejum e, ocasional-
mente, a dosagem de autoanticorpos 
contra as células β. Nos jovens com 
DM2, geralmente os autoanticorpos 
não estão presentes, e os níveis de 
peptídio C estão comumente normais 
ou elevados, apesar de não tão eleva-
dos como esperado para o grau de hi-
perglicemia. A dosagem do peptídio C 
deve ser efetuada após a compensação 
clínica, com glicemia de jejum próxima 
de 120 mg/dl, para se afastar um pos-
sível efeito glicotóxico sobre a célula β.

Assim, valores do peptídio C no je-
jum maiores que 0,6 ng/ml (0,2 
nmol/l) ou após sobrecarga com Sus-
tacal® oral maior que 1,5 g/ml (0,6 
nmol/l) demonstram reservas de insu-
lina significativas (C).37 Os autoanticor-
pos positivos contra insulina, descar-
boxilase do ácido glutâmico (GAD) ou 
tirosina-fosfatase (IA2) estão presentes 
em 85% a 98% pacientes com DM1 de 
origem autoimune. Já em obesos com 
história sugestiva de DM2 que desen-
volveram cetoacidose ao diagnóstico, 
a prevalência de autoanticorpos (anti-
-ilhotas-ICA, anti-IA2 e anti-GAD 65) é 
no máximo de 15% (C).38 No entanto, 
estudos europeus encontraram pelo 
menos um anticorpo positivo em 36% 
dos adolescentes diagnosticados 
como DM2 (B).39 Interessantemente, no 
estudo Search for Diabetes in Youth Stu-
dy, a avaliação de indivíduos diabéti-
cos com menos de 20 anos de idade 
revelou positividade para anticorpo 
GAD em 66% dos DM1 e 22% dos DM2. 
Além disso, um terço dos jovens DM2 
utilizava insulina e somente 22% dos 
DM1 não apresentavam insulina endó-
gena, sugerindo que uma grande fra-
ção desses jovens parece apresentar 
diabetes de etiologia mista (A).40

A frequência de autoanticorpos 
contra célula β em crianças caucasia-
nas saudáveis é de 1% a 4%, de modo 
que a presença isolada de autoanti-
corpos não é suficiente para excluir o 
DM2 em jovens, ou afirmar o diagnós-
tico de DM1.

O diagnóstico de DM2 na infân-
cia deverá ser feito levando-se em 
consideração critérios clínicos como 
idade e sexo do paciente, presença 
de obesidade e história familiar posi-
tiva para DM2. Devido à alta miscige-
nação brasileira, não temos dados, 
até o momento, para considerar a cor 
como fator de risco.
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Após esses critérios, os casos duvi-
dosos, sobretudo aqueles com cetoaci-
dose inicial, devem ser submetidos à 
pesquisa para avaliação da função da 
célula β pela dosagem do peptídio C e 
da detecção de marcadores do proces-
so autoimune a partir da pesquisa de 
autoanticorpos anti-ilhota (anti-GAD, 
anti-IA2, ICA e anti-insulina).

Segundo o consenso da Associa-
ção Americana de Diabetes (ADA), de-
verá submeter-se à triagem para DM2 
na infância toda criança obesa (índice 
de massa corporal [IMC] maior que o 
percentil 85 para idade e sexo, ou peso 
maior que 120% do ideal para estatura) 
que apresente dois ou mais dos fatores 
de risco a seguir: (1) história familiar 
positiva para DM2 em parentes de pri-
meiro ou segundo grau; (2) grupo 
étnico de risco (índios americanos, afro-
americanos, hispânicos, asiáticos/habi-
tantes de ilhas do pacífico); (3) sinais de 
RI ou condições associadas à RI (AN, hi-
pertensão arterial, dislipidemia, SOP). 
A triagem deverá ser realizada, prefe-
rentemente, com a glicemia de jejum, a 
cada dois anos, com início após os 10 
anos de idade (D).41

Os níveis para a glicemia de jejum, 
com base nos critérios atualmente 
adotados para o diagnóstico do DM2, 
são os mesmos para adultos ou crian-
ças. Entretanto, é interessante comuni-
car que a classificação, em percentis, 
das glicemias de jejum obtidas em um 
grupo de 305 crianças e adolescentes 
normais da grande São Paulo apenas 
5% estão entre 106 e 108 mg/dl (C).26

Recente consenso foi publicado 
pela Academia Americana de Pedia-
tria (A),42 no intuito de melhor guiar 
o tratamento de pacientes entre 10-
18 anos de idade com diagnóstico de 
DM2. Tal consenso foi elaborado com 
a colaboração da Associação Ameri-
cana de Diabetes, Sociedade de En-
docrinologia Pediátrica, Academia 

Americana de Médicos de Família e 
Academia de Nutrição e Dieta. Se-
gundo este guideline, em pacientes 
jovens, deve-se considerar o diag-
nóstico de DM2 típico quando apre-
sentarem os seguintes critérios:
•	 Sobrepeso ou obesidade (respecti-

vamente para sexo e idade com 
percentil do IMC ≥ 85-94 e > P95).

•	 Forte história familiar de DM2.
•	 Substancial capacidade residual de 

secreção de insulina ao diagnósti-
co (comprovada por concentração 
elevada ou normal de insulina e 
peptídeo C).

•	 Início insidioso da doença.
•	 Presença de RI (evidência clínica de 

SOP e de AN).
•	 Exclusão de existência de diabetes 

autoimune (autoanticorpos tipica-
mente associados ao DM1 negati-
vos). Esses pacientes apresentam 
mais comumente presença de hi-
pertensão e dislipidemia do que 
pacientes portadores de DM1. 

TRATAMENTo

As metas para o tratamento do DM2 no 
jovem não diferem das propostas para 
o DM1, como manter o jovem assinto-
mático, prevenir complicações agudas 
e crônicas da hiperglicemia, tentando 
alcançar normoglicemia, sem hipogli-
cemias frequentes, e manter um ritmo 
normal de crescimento e desenvolvi-
mento, além do controle do peso. En-
tretanto, vários são os desafios enfren-
tados no tratamento do jovem com 
DM2. A natureza insidiosa da síndrome, 
o atraso na procura pela assistência 
médica e o reconhecimento tardio pelo 
pediatra, ainda pouco familiarizado 
com a doença, estão entre os fatores 
considerados nesse sentido. O adoles-
cente, quando da eclosão da doença, já 
possui um padrão de comportamento 
estabelecido em relação à alimentação 

e à atividade física. A baixa adesão ao 
tratamento decorre da resistência às 
mudanças de hábitos, somada às ca-
racterísticas próprias da idade e, ainda, 
ao fato de esses indivíduos não apre-
sentarem sintomas. 

A importância do envolvimento fa-
miliar no manejo do DM2 na infância 
foi demonstrada em um estudo com-
parando dois grupos de crianças afro-
americanas. Em um grupo o cuidador 
participou ativamente do manejo do 
diabetes, enquanto no outro a partici-
pação do cuidador foi aleatória. A su-
pervisão direta da criança com DM2 
teve efeito positivo no controle glicê-
mico (B).43

Outro estudo reforça esse concei-
to, mediante avaliação da capacidade 
dos pais em treinarem seus filhos a se 
alimentarem melhor. Nesse grupo hou-
ve redução significativa do IMC, apesar 
de não terem recebido nenhuma orien-
tação específica sobre dieta ou exercí-
cios, indicando que a obesidade pediá-
trica é um problema do complexo 
familiar (C).44

O ponto fundamental do trata-
mento é a modificação do estilo de 
vida, incluindo modificações dietéticas 
e aumento da atividade física. A dieta 
com restrição calórica adequada à ida-
de melhora a tolerância à glicose e a 
sensibilidade insulínica por diminuir a 
produção hepática de glicose. O exer-
cício aumenta a sensibilidade periféri-
ca à insulina por meio da diminuição 
da massa gorda.

A dieta sugerida para crianças e 
adolescentes deve ser equilibrada e 
com restrição calórica orientada para 
que a perda ponderal possa ocorrer de 
modo gradual. Estudo randomizado 
controlado com jovens portadores de 
DM2, que foram submetidos a um pro-
grama de perda de peso, mostrou me-
lhora do HOMA-IR, do percentual de 
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gordura corporal e do escore z-IMC em 
24 meses (A).45 

Entretanto, devido à dificuldade 
de se conseguir bons resultados com 
dieta e exercício, até dietas com muito 
baixo valor calórico e cetogênicas fo-
ram estudadas. O efeito dessas dietas 
por um período foi avaliado em adoles-
centes com DM2, levou à retirada  
de medicações, redução de IMC e de 
HbA1c (C).46

O sucesso do tratamento com die-
ta e exercício é atingido quando o pa-
ciente mantém um crescimento nor-
mal, com controle de peso, glicemia de 
jejum próximo da normalidade (> 120 
mg/dl) e uma hemoglobina glicada 
próxima dos seus valores normais. 
Quando as metas do tratamento não 
são atingidas apenas com as mudanças 
de estilo de vida, a terapia farmacológi-
ca deve ser indicada.

O tratamento medicamentoso do 
DM2 em crianças e adolescentes, ini-
cialmente baseado no tratamento de 
adultos com DM2, vem sendo cada vez 
mais alvo de estudos. Esses estudos co-
meçam a trazer informações sobre 
quais condutas podem ser adotadas, e 
quais medicamentos vêm sendo estu-
dados para uso com segurança nesta 
faixa etária. 

Como os adolescentes com DM2 
apresentam forte RI, a primeira escolha 
medicamentosa recai sobre a metfor-
mina (C).47 A metformina age pela di-
minuição da produção hepática de gli-
cose, aumentando a sensibilidade do 
fígado à insulina e a captação de glico-
se no músculo, sem efeito direto nas 
células β-pancreáticas. Esse medica-
mento tem a vantagem, sobre as sulfo-
nilureias, de reduzir igualmente a he-
moglobina glicada, sem os riscos de 
hipoglicemia, e de contribuir para a di-
minuição do peso ou, pelo menos, para 
a sua manutenção. Além disso, favore-
ce a redução dos níveis de LDL-C e tri-

glicerídeos e contribui para a normali-
zação das alterações ovulatórias em 
meninas com SOP. Em um estudo mul-
ticêntrico, confirmaram-se a segurança 
e a efetividade da metformina no trata-
mento do DM2 pediátrico (A).48 Os efei-
tos colaterais encontrados em até 25% 
dos jovens foram diarreia e/ou dor ab-
dominal no início do tratamento, sen-
do reduzidos significantemente com o 
tempo e a diminuição das doses de 
metformina. A acidose láctica é uma 
complicação rara, porém grave, por 
isso a metformina é contraindicada a 
pacientes com diminuição da função 
renal ou hepática e na presença de hi-
póxia ou infecção intensa.

Estudo publicado recentemente 
revisou dados de 1.625 pacientes com 
diagnóstico de DM e detectou 184 ca-
sos de DM2 para avaliar a variação tera-
pêutica com o passar do tempo. Foram 
separados em três grupos de acordo 
com o tratamento para avaliar a de-
pendência da utilização de insulina. As 
características associadas com depen-
dência à insulina no final do estudo fo-
ram insulina como primeiro tratamen-
to (p < 0,0001), HbA1c inicial (p < 
0,0001) e raça (p < 0,02; raça branca foi 
menos dependente de insulina). Por-
tanto, DM2 na infância parece apresen-
tar falha da terapia oral mais rapida-
mente do que o relatado em adultos.49

Metformina também apresentou 
efeitos favoráveis modestos no peso, 
composição corporal e homeostase 
glicêmica em estudo com 100 crianças 
obesas com RI que participaram de um 
programa de redução de peso (B).50 

No entanto, há outras evidências 
de que a metformina, apesar de ser 
efetiva para crianças com DM2, pode 
não ser suficiente como monoterapia a 
longo prazo. Em uma análise retros-
pectiva, a HbA1c mostrou tendência a 
aumentar após dois anos de terapia e 
poucos pacientes mantiveram perda 

de peso, independentemente do regi-
me de tratamento (C).47 Concordante 
com essa opinião, estudo prolongado 
(cinco anos) com análise retrospectiva 
de 89 jovens afro-americanos e hispa-
no-caribenhos com DM2 mostrou que 
18% deles necessitaram de insulina (< 
0,4 UI/kg/dia) em associação à medica-
ção oral (B).51 

Outro estudo retrospectivo, com 
tempo médio de tratamento de 2,4 
anos, dividiu 48 pacientes em dois gru-
pos, tratados inicialmente com insulina 
ou antidiabético oral (metformina) e 
mudança de estilo de vida. Pacientes 
com insulina apresentaram queda im-
portante da HbA1c nos primeiros 12 
meses de tratamento em relação ao 
grupo da metformina e estilo de vida 
(7,1% vs. 8,1%, p < 0,05). Entretanto, 
após 12 meses de tratamento, ambos 
os grupos mostraram aumento pro-
gressivo da HbA1c (B).4

O grupo das tiazolidinedionas atua 
melhorando a sensibilidade insulínica 
periférica nos músculos e no tecido adi-
poso, agindo por meio da ativação do 
receptor ativado pelo proliferador de 
peroxissomos (PPAR-γ), e poderia ser 
uma opção medicamentosa nos pa-
cientes com DM2 jovens, assim como já 
o é nos adultos diabéticos. Atualmente, 
não existem medicamentos aprovados 
para o tratamento de RI isolada em jo-
vens não diabéticos. No entanto, a rosi-
glitazona vs. placebo foi recentemente 
avaliada por quatro meses, em um es-
tudo duplo-cego controlado randomi-
zado, em 21 adolescentes obesos com 
intolerância oral à glicose (IOG). A res-
tauração da tolerância normal à glicose 
(TNG) foi associada com aumento signi-
ficativo nos níveis de sensibilidade in-
sulínica (p < 0,04), sugerindo que a rosi-
glitazona pode melhorar a RI e a função 
das células β. Não houve mudanças sig-
nificativas no IMC (score Z) ou outros 
eventos adversos (B),52 contudo preo-
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cupações atuais sobre os resultados ne-
gativos com tiazolinedionas em adultos 
têm atualmente limitado a sua utiliza-
ção em pediatria (C).53

No final de 2011, foi concluída a 
parte clínica do maior ensaio clínico 
multicêntrico prospectivo e randomi-
zado, o TODAY Study, realizado pelo 
National Institutes of Health (NIH)/Ins-
tituto Nacional de Diabetes e Doenças 
Digestivas e do Fígado (NIDDK). Foram 
avaliados 699 jovens com DM2, dividi-
dos em três grupos de acordo com o 
tratamento: (a) metformina em mono-
terapia (dose de 500 mg a 1.000 mg, 
duas vezes ao dia); (b) metformina + 
rosiglitazona (rosiglitazona = 4 mg, 
duas vezes ao dia); (c) metformina as-
sociada a mudanças de estilo de vida. 
As três terapias foram comparadas 
quanto ao tempo de falha do trata-
mento, definido como valor de hemo-
globina glicada persistentemente ele-
vado (> 8%) por um período maior que 
6 meses ou descompensação metabó-
lica persistente. A hemoglobina glicada 
foi dosada a cada dois meses no pri-
meiro ano do estudo, e cada três meses 
no período subsequente. Aderência foi 
medida pela contagem das pílulas uti-
lizadas em cada retorno, com uma 
meta de ao menos 80% de aderência.

A metformina como monoterapia 
alcançou controle glicêmico durável 
em metade dos participantes nesse es-
tudo. A combinação de metformina 
mais rosiglitazona melhorou a durabili-
dade do controle glicêmico e metfor-
mina combinada com intervenção no 
estilo de vida não foi melhor que met-
formina isolada em manter o controle 
glicêmico. Os níveis de falha no trata-
mento desse estudo foram maiores 
que em estudos de coorte similares em 
adultos, tratados com metformina. 
Apesar da combinação de rosiglitazo-
na com metformina ter apresentado 
pequeno aumento no IMC e massa 

gorda no grupo, houve melhora dos ín-
dices de falha no tratamento, quando 
comparada com monoterapia com 
met formina. Análise dos subgrupos 
quanto ao sexo, raça e grupo étnico su-
geriu que metformina mais rosiglitazo-
na foi mais efetiva nas meninas que 
nos meninos e metformina isolada foi 
menos efetiva nos participantes negros 
não hispânicos que em outros grupos 
étnicos ou raciais (A).54

A glimepiride também foi avaliada 
em relação à metformima como mono-
terapia em pacientes pediátricos com 
DM2 em estudo randomizado avalian-
do 285 pacientes durante período de 24 
semanas. A conclusão foi que a glimepi-
rida reduz HbA1c igual à metformina, 
porém com maior ganho de peso (B).55 

Na fase inicial, a insulina deverá ser 
utilizada em todos os casos com qua-
dro clínico muito sintomático, nos 
quais houve cetoacidose e glicemias 
superiores a 300 mg/dl. Após a confir-
mação do diagnóstico de DM2, a dose 
de insulina deve ser descontinuada 
progressivamente à medida que o pa-
ciente permaneça euglicêmico, até a 
retirada completa, quando então o pa-
ciente se manterá com a dieta e exercí-
cios associados à metformina, se ne-
cessário. Essa parece ser uma conduta 
comum entre os médicos, já que levan-
tamento com 130 endocrinopediatras, 
realizado nos Estados Unidos e no Ca-
nadá, mostrou que 48%-50% das crian-
ças com DM2 foram tratadas inicial-
mente com insulina.56

Interessante revisão de literatura 
sobre medicamentos orais utilizados 
em DM2 pediátrico, avaliando segu-
rança, eficácia e farmacocinética, reve-
la que os dados disponíveis atualmen-
te sobre segurança e eficácia são 
limitados e reforça a metformina como 
a droga de primeira linha (A).57 

Várias são as condutas utilizadas 
pelos médicos nesses pacientes, como 

demonstrado recentemente em pes-
quisa com 527 endocrinopediatras so-
bre o manejo do DM2 em crianças. Dos 
210 questionários respondidos, con-
clui-se que há grande variabilidade no 
manejo do DM2 na infância, e frequen-
temente as condutas divergem das re-
comendações da ADA. Os médicos 
mais jovens foram os que realizaram 
screenings mais agressivos e tiveram 
condutas mais concordantes com os 
guidelines da ADA.58 

É importante finalizar com o que 
foi demonstrado, em uma população 
adulta americana, que a intervenção 
na mudança do estilo de vida (dieta as-
sociada aos exercícios físicos) foi mais 
efetiva que o tratamento medicamen-
toso para reduzir a incidência de diabe-
tes (D),59 e o mesmo foi recentemente 
demonstrado na população obesa pe-
diátrica (B).60 

Em 2013, guideline da Academia 
Americana de Pediatria (A),42 supracita-
do, traz algumas recomendações no 
manejo do paciente jovem portador 
de DM2, resumidos no Quadro 1.

CoNCLUSão

Pode-se afirmar que, até o momento, o 
DM2 no jovem está mais restrito a gru-
pos minoritários e o termo epidemia 
não deve ser utilizado. No entanto, há 
uma epidemia de obesidade na infân-
cia associada a patologias como hiper-
tensão, dislipidemia e doença gorduro-
sa do fígado, mais comuns que o DM2. 
Se considerarmos os achados, quase 
unânimes, de que as taxas de falha de 
tratamento oral nos adolescentes são 
mais elevadas que nos adultos, fica evi-
dente que o ideal seria direcionar ações 
(campanhas, orientação para pediatras) 
para prevenção de obesidade na infân-
cia, especialmente nos grupos de risco. 

Desse modo, ao se avaliar um jovem 
com sobrepeso os médicos devem levar 
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em consideração um quadro metabóli-
co mais amplo e considerar outras inter-
venções além do peso, para diminuir os 
riscos das condições associadas.
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QUADRo 1 Resumo das recomendações da Academia Americana de Pediatria, para o tratamento e acompanhamento 
de jovens portadores de DM2

recomendações

Insulina: a introdução de tratamento com insulina deve ser assegurada em crianças e adolescentes com DM2 que apresentem cetose 
ou cetoacidose diabética; pacientes nos quais a distinção entre DM1 e DM2 não for evidente; e sempre que o paciente apresente em 
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concentração de HbA1c (< 7%) não sejam atingidas, recomenda-se a intensificação do tratamento, por meio do aumento do número de 
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orientação nutricional: sugerir, na orientação da dieta e nutrição de crianças com DM2, seja no momento do diagnóstico ou durante o 
tratamento, que se utilize as recomendações do consenso da Academia de Nutrição e Dietética Pediatric Weight Management 
Evidence-Based Nutrition Practice Guidelines61

Atividade física: crianças e adolescentes portadores de DM2 devem ser incentivados pelo médico a realizar atividade física de 
moderada a intensa, durante no mínimo 60 minutos diariamente. É recomendado também que o tempo de “tela não acadêmica” 
(televisão, videogame etc.) seja limitado a, no máximo, 2 horas/dia
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INTRoDUção

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma 
doença crônica caracterizada pela des-
truição parcial ou total das células β das 
ilhotas de Langerhans pancreáticas, 
resultando na incapacidade progres-
siva de produzir insulina. Esse processo 
pode levar meses ou anos, mas somente 
aparece clinicamente após a destruição 
de pelo menos 80% da massa de ilhotas. 
Inúmeros fatores genéticos e ambien-
tais contribuem para a ativação imuno-
lógica que desencadeia esse processo 
destrutivo. O indivíduo com determi-
nada genotipagem de antígenos leu-
cocitários humanos (HLA) – HLA-DRw3 
e DRw4 – e pelo menos dois anticorpos 
específicos (autoanticorpos antidescar-
boxilase do ácido glutâmico [anti-GAD], 
autoanticorpos anti-insulina (anti-ICA) 
e autoanticorpos antitirosina fosfatase 
[anti-IA2]) apresenta fortes evidências 
de já estar no período pré-clínico da 
doença, praticamente assintomático e 
de duração indeterminada.

No período clínico, os sinais e sin-
tomas que antes eram praticamente 
ausentes ou intermitentes se mani-
festam de maneira constante, como 
poliúria, polidipsia, polifagia, astenia 
e perda de peso. O período de tempo 
para determinar a doença normal-
mente oscila de uma a seis semanas, 
contando desde o início dos sinais e 
sintomas. Em pacientes com sinais e 
sintomas característicos, o diagnós-

tico é simples e confirma-se pela gli-
cemia plasmática de jejum ≥ 126 mg% 
ou glicemia casual, em qualquer hora 
do dia, > 200 mg%.

TRATAMENTo INSULÍNICo

O uso de insulina é imprescindível no 
tratamento do DM1 e deve ser insti-
tuído assim que o diagnóstico for rea-
lizado. O clássico estudo prospectivo 
Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) demonstrou que o trata-
mento intensivo do DM1, com três ou 
mais doses diárias de insulina de ações 
diferentes ou sistema de infusão con-
tínua de insulina, é eficaz em reduzir a 
frequência de complicações crônicas 
do DM. Nessa coorte, houve uma dimi-
nuição de 76% dos casos de retinopatia, 
60% de neuropatia e 39% de nefropatia 
nos pacientes tratados intensivamente 
em relação aos tratados convencional-
mente (A).1 Acredita-se que essa dife-
rença no aparecimento das complica-
ções crônicas microangiopáticas do DM 
tenha sido causada por melhor con-
trole metabólico, já que a hemoglobina 
glicada (HbA1c) desses pacientes foi 
estatisticamente menor no tratamento 
intensivo (8,05%) do que no convencio-
nal (9,76%) (A).1

Ao término do estudo DCCT, todos 
os indivíduos foram convidados a parti-
cipar de outro estudo de continuidade, 
denominado Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications (EDIC), 

no qual foram tratados de forma inten-
siva. No subgrupo específico de adoles-
centes (13 a 17 anos), o grau de controle 
metabólico não evidenciou diferenças 
estatisticamente significativas, com-
parando aqueles que foram tratados 
já intensivamente no DCCT e os que 
haviam recebido tratamento conven-
cional (8,38% versus 8,45%). Contudo, o 
grupo tratado intensivamente por um 
período mais prolongado (desde o iní-
cio do DCCT) permanecia com menor 
frequência na progressão de retinopa-
tia e nefropatia diabéticas, sugerindo 
que as tentativas de alcançar melhor 
controle glicêmico deveriam começar 
precocemente no curso do DM1 (A).2 
Esses dois estudos sugerem nível de 
evidência 1, com grau de recomenda-
ção A para o tratamento intensivo com 
insulina no DM1 (A)2 (B).3,4

ADMINISTRAção E DoSE  
DE INSULINA

O tratamento intensivo pode ser rea-
lizado com a aplicação de múltiplas 
doses de insulina com diferentes tipos 
de ação, com seringa, caneta ou sis-
tema de infusão contínua de insulina. 
O tratamento com múltiplas doses de 
insulina tornou-se bastante prático 
após o surgimento das canetas, hoje 
apresentadas em vários modelos, até 
mesmo com possibilidade de usar 
doses de 0,5 (meia) unidade de insu-
lina e com comprimentos diferentes 

Uso da insulina no tratamento do diabetes 
mellitus tipo 1
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de agulhas (4, 5, 6, 8 e 12 mm). Isso se 
torna útil tanto para as insulinas huma-
nas como para os análogos de insulina 
ultrarrápidos existentes atualmente, 
já que torna possível dosagens bem 
individualizadas, específicas a cada 
momento do dia.

A dose diária total de insulina pre-
conizada em indivíduos com DM1 com 
diagnóstico recente ou logo após diag-
nóstico de cetoacidose diabética varia 
de 0,5 a 1 U/kg/dia. Entretanto, alguns 
casos requerem doses maiores de insu-
lina para a recuperação do equilíbrio 
metabólico.5 Essa dose diária depende 
da idade, do peso corporal, do estágio 
puberal, do tempo de duração e da fase 
do diabetes, do estado do local de apli-
cação de insulina (presença de lipodis-
trofias), da ingestão de alimentos e sua 
distribuição, do automonitoramento e 
da HbA1c, da rotina diária, da prática 
e da intensidade da atividade física e 
das intercorrências (infecções e dias de 
doença).6 Durante a fase de remissão 
parcial, a dose diária total de insulina 
administrada é geralmente < 0,5 U/kg/
dia e posteriormente, com a evolução 
da doença e passada essa fase, a neces-
sidade diária de insulina aumenta para 
0,7 a 1 U/kg/dia em crianças pré-púbe-
res, podendo alcançar 1 a 2 U/kg/dia 
durante a puberdade6 ou, em situações 
de estresse (físico ou emocional), 1,2 a 
1,5 U/kg/dia. Recomenda-se que a dose 
da insulina basal diária varie de 40% a 
60% para tentar mimetizar a secreção 
endógena de insulina e o restante da 
dose diária recomendada seja em forma 
de bólus correção (quantidade de insu-
lina rápida ou análogo ultrarrápido para 
atingir a glicemia na meta terapêutica 
desejada) e refeição (quantidade de 
insulina necessária para metabolizar 
versus gramas de carboidratos).

Há evidências de que a fase inicial 
da doença em adultos jovens com DM1 
seja progressiva e caracterizada por 

um declínio mais lento da função da 
célula β-pancreática do que em crian-
ças e adolescentes.7 A partir do estudo 
DCCT foram obtidos dados interessan-
tes, indicando que a permanência da 
função residual da célula β associa-se a 
melhores desfechos, como melhor con-
trole glicêmico, menor risco de hipogli-
cemias e complicações crônicas,8 e que 
a otimização do tratamento, desde as 
fases iniciais da doença, reduz significa-
tivamente o risco das complicações1,13 
e sugere, inclusive, o tratamento inten-
sivo em esquema basal-bólus desde o 
início do diagnóstico.10

O objetivo do tratamento do dia-
betes mellitus (DM1 ou DM2) é man-
ter as glicemias ao longo do dia entre 
os limites da normalidade, evitando 
ao máximo a ampla variabilidade 
glicêmica.11 O tratamento intensivo 
clássico é o que utiliza duas doses de 
insulina neutral protamine Hagedorn 
(NPH) (antes do café da manhã e antes 
de dormir), com três doses de insulina 
regular (antes do café da manhã, do 
almoço e do jantar). Entretanto, com o 
surgimento dos análogos de insulina 
de ação ultrarrápida (lispro, asparte e 
glulisina), algumas vantagens podem 
ser obtidas na substituição da insulina 
regular por esses análogos, principal-
mente no que diz respeito aos even-
tos hipoglicêmicos graves e notur-
nos. Além disso, associado ao plano 
alimentar por contagem de carboi-
dratos, torna possível que os pacien-
tes com DM possam administrá-lo 
logo após a refeição, sendo tão eficaz 
quanto a administração de insulina 
regular antes da refeição, podendo ser 
administrada dessa maneira em crian-
ças pequenas, que muitas vezes não 
ingerem a quantidade total de carboi-
drato da refeição programada. 

ANÁLoGoS DE INSULINA

Antes do advento dos análogos de 
insulina com ação ultrarrápida, as hipo-
glicemias ocorriam em maior número, 
e isso certamente contribuiu para certo 
receio por parte dos pais, e mesmo dos 
profissionais da saúde, em implemen-
tar o tratamento intensivo. Por meio de 
técnicas de DNA recombinante, obtive-
ram-se os análogos de insulina de ação 
ultrarrápida, com o objetivo de tornar 
o perfil dessas novas insulinas mais 
fisiológico na melhora do controle gli-
cêmico (B).12 Atualmente estão comer-
cialmente disponíveis três análogos de 
insulina de ação ultrarrápida: lispro, 
asparte e glulisina.

A insulina lispro apresenta uma 
inversão nas posições dos aminoácidos 
lisina (B29) e prolina (B28) da cadeia 
beta da insulina, o que lhe confere 
absorção mais rápida para a circula-
ção (B).13 Uma metanálise que avaliou 
oito estudos randomizados, com 2.576 
pacientes diabéticos do tipo 1 adul-
tos, comparando insulina regular com 
insulina lispro, e cujo desfecho princi-
pal era a frequência de hipoglicemias 
graves (coma ou necessidade de gluca-
gon intravenoso), mostrou frequência 
significativamente menor desse pro-
blema nos indivíduos diabéticos que 
usaram lispro (A).13 Na insulina asparte, 
substitui-se um aminoácido prolina 
por ácido aspártico carregado negati-
vamente na posição 28 da cadeia beta, 
produzindo repulsão elétrica entre 
as moléculas de insulina e reduzindo 
sua tendência à autoassociação; em 
frascos ou cartuchos, encontra-se na 
forma de hexâmeros, mas com rápida 
dissociação em dímeros e monôme-
ros no tecido subcutâneo, garantindo 
rápida absorção (A).14 Recente revisão 
baseada em evidências avaliou o uso 
da insulina asparte em pacientes dia-
béticos e demonstrou melhor controle 
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glicêmico, sem aumento do risco de 
hipoglicemia e com maior flexibilidade 
na administração, quando em compa-
ração com a insulina regular humana 
(A).15 Diversos outros estudos têm favo-
recido as insulinas de ação ultrarrápida 
em relação à insulina regular, mos-
trando nível de evidência 1, com grau 
de recomendação A. Quando se com-
pararam diretamente as insulinas lis-
pro e asparte, observou-se que ambas 
são igualmente eficazes no controle 
das excursões glicêmicas pós-prandiais 
(A).16 A insulina glulisina é outro aná-
logo de insulina de ação ultrarrápida 
obtido pela troca de asparaginase por 
lisina na posição 3 da cadeia beta e de 
lisina por ácido glutâmico na posição 
29 da mesma cadeia.12,17 Os estudos 
com o análogo de insulina glulisina 
demonstraram resultados semelhan-
tes na redução dos eventos hipoglicê-
micos e na eficácia quando comparado 
à lispro e à asparte (A).18 Análogos da 
insulina de ação ultrarrápida são indi-
cados aos pacientes que apresentam 
tendência a ter hipoglicemia nos perío-
dos pós-prandiais tardios e noturnos.17

Um aspecto que deve ser conside-
rado quando se utiliza a insulina regu-
lar é a demora em torno de 30 minu-
tos de seu início de ação, sendo neces-
sária que sua aplicação seja realizada 
pelo menos 30 minutos antes das 
refeições. No entanto, alguns pacien-
tes tendem a aplicá-la na hora da 
refeição. Isso contribui para hipergli-
cemias pós-prandiais e hipoglicemias 
no período entre as refeições, pois a 
insulina regular atingirá seu pico no 
horário em que a alimentação já foi 
metabolizada. Bolli et al. demonstra-
ram que há diminuição consistente 
na HbA1c, de 0,3% a 0,5%, quando se 
utiliza insulina lispro, comparando-se 
com insulina regular humana, mesmo 
quando essa última é apropriada-
mente injetada 30 minutos antes das 

refeições (A).19 Esses autores também 
foram responsáveis por demonstrar 
que a insulina NPH, quando utilizada 
três ou quatro vezes por dia, possibilita 
atingir melhor controle metabólico do 
que quando usada uma ou duas vezes. 
Por isso, e sobretudo em adolescentes 
que apresentam dificuldade em con-
seguir bom controle, sugere-se que 
a insulina NPH seja aplicada antes do 
café da manhã, do almoço, do jantar 
e de dormir (B). Além disso, caso se 
utilize insulina ultrarrápida em vez da 
insulina regular, o nível de HbA1c atin-
gido será mais baixo (A) (B).15

Outro aspecto interessante é a pos-
sibilidade de administrar os análogos de 
ação ultrarrápida logo após o término 
da refeição, visto que a sua eficácia é 
comparável à administração de insulina 
regular antes da refeição,20 podendo 
ser administrada dessa maneira em 
crianças pequenas, que muitas vezes 
não ingerem a quantidade total de 
carboidratos da refeição programada, 
causando hipoglicemias. No entanto, a 
aplicação da insulina regular 5 minutos 
antes das refeições é menos eficaz do 
que quando aplicada 10 a 40 minutos 
antes, devido ao seu perfil de ação.19

Os análogos de insulina de ação 
prolongada, glargina e detemir, tam-
bém foram obtidos pela técnica de 
DNA recombinante. Os estudos têm 
demonstrado menor frequência de 
hipoglicemia com esses análogos em 
relação à insulina NPH, o que seria expli-
cado pela ausência (ou diminuição) de 
pico dessas insulinas (B).16,21,22 Obtém-
se insulina glargina pela substituição 
de asparagina pela glicina na posição 
21 da cadeia A, enquanto se adicionam 
dois resíduos de arginina à posição 30 
da cadeia B. O fabricante recomenda 
que se utilize a insulina glargina após 
os 6 anos de idade, em dose única 
(antes do café da manhã ou de dor-
mir), em casos que apresentam hipo-

glicemia frequente, desejo de mudar 
ou vontade de diminuir o número de 
aplicações de NPH. O horário da admi-
nistração da insulina glargina não tem 
se mostrado clinicamente significativo, 
podendo ser individualizado (B).23 A 
insulina detemir tem duração de ação 
de aproximadamente 20 horas, com 
declínio de seu efeito após 10 a 12 
horas; estudos têm demonstrado que a 
administração de insulina detemir, em 
duas doses ao dia, como parte de uma 
terapia basal-bólus, mantém o controle 
glicêmico na maioria dos adultos com 
DM1 (B).24 Um estudo comparou o uso 
de insulina detemir em duas doses diá-
rias com o da insulina glargina em dose 
única ao dia em pacientes com DM1, 
ambos os esquemas associados à insu-
lina asparte, e demonstrou que essas 
insulinas foram igualmente eficazes no 
controle glicêmico, com risco global de 
hipoglicemia comparável, porém com 
menos hipoglicemia diurna ou noturna 
com a insulina detemir (B).25

O análogo de insulina de ação pro-
longada glargina é aprovado para uso 
em crianças com idade superior a 6 
anos,26 enquanto o análogo detemir já 
foi aprovado (2013) para uso em crian-
ças a partir de dois anos. Existem vários 
estudos e relatos na literatura com o 
uso de ambos os análogos em crian-
ças menores, inclusive abaixo dos seis 
anos.27,28 No site do EMEA consta um 
parecer de abril de 2012 liberando o 
uso da glargina a partir de dois anos de 
idade. A comparação da insulina NPH 
em esquema de múltiplas doses com a 
insulina glargina em pacientes de 5 a 
16 anos mostrou que os pacientes tra-
tados com a insulina glargina apresen-
taram uma glicemia de jejum menor, 
com mesma HbA1c.27

O fato desses análogos apresen-
tarem um perfil mais estável, menor 
variabilidade glicêmica, maior previ-
sibilidade, não apresentarem picos de 
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ação e não necessitarem de homoge-
neização torna possível uma adminis-
tração mais flexível.29,30 A variabilidade 
glicêmica tem sido reconhecida como 
um marcador adicional da qualidade 
do controle glicêmico, quantificada 
pela amplitude média das excursões 
glicêmicas (mean amplitude of glycemic 
excursions [MAGE]), pelo desvio padrão 
da glicemia média ou pelo índice de 
excursões glicêmicas em determinado 
período. A variabilidade glicêmica é 
avaliada por meio de várias medições 
diárias da glicemia capilar e cálculos 
das variáveis, ou glicosímetro com pro-
grama de análise que permita os cálcu-
los, ou por sistema de monitoramento 
contínuo da glicemia.29,30

A titulação da dose de insulina diá-
ria é realizada a partir da glicemia de 
jejum e dos resultados das glicemias 
capilares ao longo do dia, pré e pós
-prandiais.5-8 A dose da insulina NPH 
ao deitar é reajustada de acordo com 
a glicemia de jejum inicialmente e as 
demais doses segundo as glicemias 
pré-prandiais, podendo ser ajustada a 
cada três ou quatro dias. Os ajustes da 
dose dos análogos glargina ou dete-
mir devem ser realizados mediante o 
resultado da glicemia do desjejum e 
pelo menos a cada cinco a sete dias. 
O ajuste das insulinas de ação rápida 
ou ultrarrápida é realizado por meio 
do resultado da glicemia 2 horas pós
-prandiais, considerando o fator de 
sensibilidade individual (quanto uma 
unidade de insulina reduz na glicemia, 
FS = 1.500/dose total de insulina do 
dia – insulina regular – ou 1.700, 1.800, 
2.000 ou 2.100/dose total de insulina 
dia – análogos ultrarrápidos) e a con-
tagem de carboidratos, considerando 
a razão insulina-carboidrato (500/
dose total de insulina ao dia). O fator 
de sensibilidade e a razão insulina car-
boidrato são individualizados e podem 
variar nos diferentes horários do dia. 

O análogo de insulina Degludeca, 
de ação prolongada, está disponível 
no mercado brasileiro para prática clí-
nica, e, associado aos análogos de ação 
ultrarrápida, poderá ser outra alterna-
tiva terapêutica no manejo dos indiví-
duos com diabetes.31

INSULINA BIFÁSICA

O tratamento intensivo também 
pode ser obtido com o uso de pré-
misturas ou insulinas bifásicas, 
porém seu uso em indivíduos com 
DM1 apresenta algumas desvanta-
gens, principalmente pela falta de 
flexibilidade de ajustes mais preci-
sos, causando maior risco de hipo-
glicemias.32 Uma formulação mais 
recente é a associação do análogo 
de insulina Degludeca com a insu-
lina asparte.33  Entretanto, o uso da 
pré-mistura pode ter utilidade nos 
pacientes com restrições visuais 
ou motoras que comprometem a 
capacidade de realizar a mistura de 
duas insulinas de ação diferente de 
modo correto e seguro e para aque-
les indivíduos que têm dificuldade 
em aceitar o esquema de insuliniza-
ção mais intensiva.4

SISTEMA DE INFUSão CoNTÍ-
NUA DE INSULINA

O sistema de infusão contínua de insu-
lina (SICI) parece ser atualmente o 
padrão-ouro no tratamento intensivo 
do DM1, mas necessita de acompanha-
mento por equipe capacitada (A).5,35 
As bombas atualmente disponíveis no 
Brasil têm funcionamento, tamanhos e 
pesos muito semelhantes e diferem na 
aparência externa e na forma da uti-
lização dos botões, e alguns modelos 
são à prova d’água, possuem controle 
remoto inteligente e outros podem ser 
integrados ao sistema de monitorização 

contínua da glicose, permitindo ajustes 
mais precisos na terapêutica. A bomba 
infunde microdoses de insulina de um 
reservatório por um cateter inserido 
por meio de uma pequena agulha no 
subcutâneo.36 Pode-se utilizar a insulina 
regular ou os análogos de ação ultrarrá-
pida de insulina (lispro e asparte) para 
infusão pelo sistema, sem necessidade 
de diluição (B).36 Mais recentemente, 
tem-se demonstrado que o tratamento 
com sistema de infusão contínua de 
insulina apresenta vantagens na utili-
zação dos análogos ultrarrápidos pelo 
menor tempo de ação, pico de ação 
mais precoce, absorção mais previsível 
e menor risco de obstrução do cateter 
pela formação de cristais de insulina, 
quando em comparação com o uso de 
insulina regular (B, A).36,37

Os resultados no controle glicê-
mico durante a terapia com infusão 
subcutânea contínua de insulina são 
melhores que os obtidos com múlti-
plas injeções diárias de insulina (A).37 
Em metanálise, publicada recente-
mente, que avaliou a presença de hipo-
glicemia em 15 estudos randomizados 
e elegíveis de moderada qualidade em 
pacientes com DM1 com níveis eleva-
dos de HbA1c no início e no final do 
estudo, em uso de sistema de infusão 
contínua, o resultado da HbA1c foi dis-
cretamente inferior quando em com-
paração com o tratamento intensivo 
com múltiplas doses de insulina (-0,2%; 
intervalo de confiança [IC] 95% 0,3 vs. 
-0,1) e sem significância estatística 
entre hipoglicemias graves (0,48%; IC 
95%, 0,23 vs. 1) ou noturnas (0,82%; IC 
95% 0,33 vs. 2,03). Adolescentes e adul-
tos com DM1 incluídos nos ensaios 
crossover (SICI e múltiplas doses) apre-
sentaram menos episódios de hipogli-
cemias, porém sem significância esta-
tística, enquanto as crianças incluídas 
nos estudos paralelos tiveram estatis-
ticamente mais episódios de hipogli-
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cemias (0,68%; IC 95%, 0,16 vs. 1,2; p 
= 0,03) quando em tratamento com 
múltiplas doses.38 Além disso, dados 
recentes da biblioteca Cochrane, com-
parando o tratamento intensivo com 
múltiplas doses com o sistema de infu-
são contínua, incluindo 23 estudos, 
randomizados, com 976 pacientes alo-
cados para cada intervenção, demons-
traram que o uso desse sistema apre-
sentou diferença significativa no valor 
da HbA1c (diferença de -0,3%; IC 95% 
-0,1 a -0,4), dos episódios de hipoglice-
mias e das mensurações de qualidade 
de vida, mas sem redução evidente das 
hipoglicemias leves ou moderadas.39

Os candidatos ideais à utilização 
desse sistema são todos os pacientes 
(crianças, adolescentes ou adultos) com 
conhecimento e educação adequados 
ao suporte do manejo do diabetes e 
que já estejam em tratamento intensivo 
com insulina, em esquema basal-bólus 
com múltiplas doses, e saibam ajustar 
a insulina de acordo com os resultados 
do automonitoramento, da contagem 
de carboidratos da alimentação e da 
prática de atividade física.40

Tratamento intensivo, seja em 
tratamento com múltiplas doses ou 
sistema de infusão contínua de insu-
lina, requer o monitoramento inten-
sivo. É necessário realizar, no mínimo, 
cinco testes de verificação da glicemia 
capilar ao dia (A).41 De fato, para que 
os pacientes realizem essas mensura-
ções, é imprescindível que o insumo 
lhes seja distribuído gratuitamente 
pelo poder público. A Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD) preco-
niza que o poder público forneça no 
mínimo 100, mas preferencialmente 
150 tiras reagentes por mês a todo 
paciente com DM1 para que ele possa 
realmente implementar o tratamento.

HIPoGLICEMIA

A limitação no alcance do controle gli-
cêmico ideal em DM1, excluídos fatores 
como falta de adesão ao tratamento 
e fraco suporte familiar, permanece 
sendo a hipoglicemia. A American Dia-
betes Association (ADA) tem adotado 
como conceito de hipoglicemia uma 
glicemia plasmática < 70 mg/dl, inde-
pendentemente da faixa etária,42 já que 
níveis glicêmicos entre 60 e 70 mg/dl 
podem se associar fortemente a epi-
sódios mais graves, pois esses níveis se 
correlacionam com alterações dos hor-
mônios contrarreguladores, essenciais 
na reversão espontânea da hipoglice-
mia.43 Diversos estudos têm demons-
trado que a hipoglicemia noturna 
assintomática é achado comum em 
pacientes com DM1 e dura várias horas 
(B).4,44 No DCCT, no qual se utilizou tanto 
insulina regular como de ação lenta, 
os pacientes em tratamento intensivo 
mostraram frequência de hipoglicemia 
grave três vezes superior à daqueles em 
tratamento convencional. A taxa total 
de hipoglicemia grave foi de 61,2 epi-
sódios/100 pacientes/ano versus 18,7 
episódios/100 pacientes/ano no tra-
tamento intensivo e no convencional, 
respectivamente, com um risco relativo 
de 3,28. No grupo dos adolescentes, 
mesmo com níveis maiores de HbA1c, o 
risco de hipoglicemia grave foi substan-
cialmente maior que nos adultos (86 vs. 
56 eventos/100 pacientes/ano).

O manejo intensivo do diabetes, a 
princípio, resultou em aumento dramá-
tico das taxas de hipoglicemia, sobre-
tudo em adolescentes.46 Entretanto, a 
experiência, ao longo dos anos, com o 
tratamento intensivo e o uso de aná-
logos de insulina reduziu as taxas de 
hipoglicemia grave para oito a 30 epi-
sódios/100 indivíduos/ano de exposi-
ção ao diabetes, estando relacionadas 
com idades mais precoces (0 a 8 anos) 

e níveis mais baixos de HbA1c. Em revi-
são sistemática da biblioteca Cochrane, 
publicada em 2006, reavaliada em 2013, 
inserindo o termo análogos de insulina, 
é possível detectar vários estudos com-
parando o tratamento intensivo com o 
uso de insulina NPH e regular ou análo-
gos de ação ultrarrápida e prolongada 
e a ocorrência de episódios de hipogli-
cemia.48 Embora houvesse heterogenei-
dade (número de participantes, tempo 
de duração do acompanhamento e cri-
térios de definição de hipoglicemia < 60 
mg/dl ou < 70 mg/dl, p < 0,001) entre 
os estudos, a diferença média dos even-
tos hipoglicêmicos totais foi de -0,2 epi-
sódios/paciente/mês (IC 95% -1,1-0,7) 
para o uso de análogos em comparação 
com a insulina regular em indivíduos 
com DM1. Tanto os análogos de insu-
lina de ação prolongada e ultrarrápidos 
quanto o sistema de infusão contínua de 
insulina parecem reduzir o risco de hipo-
glicemia noturna.49,51

Em um estudo com uso do sistema 
de monitoramento contínuo de glicose 
(SMCG) por três dias, avaliando os epi-
sódios hipoglicêmicos (menos de 60 
mg% por mais de 15 minutos), consta-
taram-se frequência de hipoglicemia de 
10,1%, maior prevalência à noite (18,8% 
vs. 4,4%) e duração prolongada dos epi-
sódios noturnos (média de 3,3 horas) 
na maioria dos casos assintomáticos 
(91%) (B).50 Um dos receios na imple-
mentação do tratamento intensivo é 
de que os episódios de hipoglicemia 
possam ter repercussão nas funções 
cognitivas do paciente. Em um estudo 
prospectivo com sete anos de dura-
ção, demonstrou-se que crianças que 
haviam manifestado DM antes dos 5 
anos de idade apresentavam escore 
significativamente inferior ao normal 
em habilidades motoras finas e tarefas 
de atenção contínua três e sete anos 
após o diagnóstico. Isso só ocorreu no 
grupo que teve hipoglicemias graves, 
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com convulsão, sugerindo que episó-
dios hipoglicêmicos de menor intensi-
dade não teriam repercussão nas fun-
ções cognitivas, mas também alertando 
para o risco das hipoglicemias graves 
em faixa etária precoce (B).51 Em outro 
estudo, no entanto, incluindo 142 crian-
ças e adolescentes, com média de idade 
entre 11,5 ± 2,7 anos (variando de 6 a 15 
anos) e em um período de acompanha-
mento de 18 meses, 41% apresentaram 
episódios de hipoglicemia grave, con-
tudo não foram encontradas diferenças 
quanto aos efeitos cognitivos.52

O sistema de monitoramento con-
tínuo em tempo real (RT-CGM) fornece 
os níveis de glicose em determinado 
momento, podendo avaliar a elevação 
ou a diminuição da glicemia e possi-
bilitando ajustes imediatos ou retros-
pectivos do tratamento insulínico. Ao 
longo dos últimos anos, uma série de 
estudos randomizados, ensaios clínicos 
controlados, tem sido realizada para 
avaliar o impacto desses dispositivos no 
tratamento do DM1, e algumas obser-
vações importantes emergiram.53-55 O 
uso frequente desse sistema, RT-CGM, 
associa-se a uma redução significativa 
da HbA1c em pacientes que não estão 
no alvo terapêutico basal recomendado 
(HbA1c > 7%); além disso, auxilia aque-
les com níveis de HbA1c ≤ 7% a manter 
os níveis no alvo, reduzindo a exposição 
à hipoglicemia bioquímica. No entanto, 
todos os estudos publicados compa-
ram o tratamento intensivo com múl-
tiplas doses de insulina com o sistema 
de monitoramento contínuo usando o 
automonitoramento convencional, ou 
seja, sem o monitoramento em tempo 
real, e até hoje nenhum estudo com-
parou a eficácia da mudança direta do 
tratamento com múltiplas doses com 
o medidor padrão de monitoramento 
da glicemia, para o sistema de infusão 
contínua de insulina com monitora-
mento em tempo real. O estudo Sen-

sor-Augmented Pump Therapy for A1c 
Reduction 3 (STAR 3), iniciado recente-
mente, será, após concluído, o maior e 
mais longo estudo clínico randomizado 
a avaliar a eficácia da RT-CGM em crian-
ças, adolescentes e adultos (n = 496) e o 
primeiro ensaio realizado para determi-
nar se é possível implementar duas tec-
nologias avançadas (bomba de infusão 
e monitoramento em tempo real), ao 
mesmo tempo, com êxito.56

CoNCLUSão

Os efeitos benéficos e protetores alcan-
çados com o tratamento intensivo 
foram nítidos nos estudos DCCT e EDIC, 
apesar de os níveis de HbA1c have-
rem aumentado ao longo dos anos de 
seguimento. No entanto, ainda há uma 
lacuna entre a evidência clínica e a prá-
tica diária, já que na maioria dos casos 
a meta terapêutica não é atingida pelas 

inúmeras barreiras que a doença impõe, 
como a ocorrência e o medo dos even-
tos hipoglicêmicos, a complexidade e o 
dia a dia do manejo e, particularmente, 
a necessidade de automonitoramento e 
de ajustes frequentes da dose de insu-
lina. No presente momento, a questão 
mais importante é auxiliar os pacien-
tes com DM1 a manejarem adequada-
mente a sua doença, reduzir o apare-
cimento das complicações agudas e 
crônicas e melhorar a qualidade de vida.
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INTRoDUção

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma 
condição de incidência aproximada de 
0,5 novo caso/100.000 habitantes/ano 
com um pico de incidência na adoles-
cência, porém com um forte viés de 
aumento de incidência em crianças < 5 
anos. Por muito tempo achou-se que 
as complicações do diabetes mellitus 
(DM) fossem determinadas genetica-
mente, sem relação com o tipo e a qua-
lidade do controle metabólico instituí-
do. Apenas há pouco mais de uma 
década, quando os resultados do Dia-
betes Control and Complications Trial 
(DCCT) vieram a público, entendeu-se 
que grande parte das complicações do 
paciente diabético devia-se a um mau 
controle metabólico (A).1,2 Além disso, 
em um estudo pós-DCCT, verificou-se 
que os benefícios de um controle glicê-
mico mais estrito se mantinham por 
mais tempo, estabelecendo definitiva-
mente a necessidade de se controlar, 
da melhor maneira possível, desde o 
diagnóstico, os parâmetros glicêmicos 
de todo paciente diabético (A).3

O manuseio do paciente diabético 
pediátrico é diferente do que usual-
mente se faz em adultos, mesmo para 
um mesmo grau de insulinopenia. O 
crescimento físico e a maturação nessa 
fase da vida tendem a modificar as res-
postas fisicopatológicas do diabetes, 
bem como seu tratamento (D).4

Como o DM1 caracteriza-se por 
insuficiente produção de insulina, o 
tratamento medicamentoso depende 
da reposição desse hormônio, utili-
zando-se esquemas e preparações va-
riados e estabelecendo-se “alvos gli-
cêmicos” pré e pós-prandiais para 
serem atin gidos.

Desde a descoberta da insulina, em 
1921/1922, pelos canadenses Frederick 
Banting, o professor, e C.H. Best, Collip e 
MacLeod, seu alunos, e desde o dramá-
tico sucesso da sua utilização no famoso 
caso do adolescente Leonard Thomp-
son, em 1922, que a insulina passou a 
salvar milhares de vidas ao redor do 
mundo. Essa insulina, porém, de ação 
rápida e com a necessidade de várias 
aplicações por dia, causava lipodistro-
fias e reações alérgicas e efeitos colate-
rais, deixando clara a necessidade de 
evoluir. Após a descoberta da estrutura 
molecular da insulina, ela se tornou, na 
década de 1960, a proteína mais estu-
dada do mundo. Da protamina, a prota-
mina zinco, a proteína Neutra Hagedorn 
(NPH) e a insulina humana, chegamos 
às insulinas sintetizadas no DNA bacte-
riano ou de leveduras e chegamos, nos 
dias de hoje, aos análogos de insulina.

A primeira delas, a Lispro, em 1996, 
foi a primeira insulina a trocar uma mo-
lécula de prolina e lisina nas posições 
28 e 29 da cadeia B da insulina. Em 
1999, a insulina Aspart, outro análogo 
de ação rápida, substituiu a prolina 
pelo ácido aspártico na posição 28 da 

cadeia B. Essas insulinas conseguiram 
diminuir o tempo de ação da insulina 
regular, bem como a duração do seu 
efeito, aproximando-se da ação fisioló-
gica da insulina humana produzida 
pelo pâncreas. Em 2001, outra revolu-
ção na história da insulina foi a desco-
berta e o lançamento, nos Estados Uni-
dos, da insulina Glargina, com absorção 
e duração de ação mais lentas que a in-
sulina NPH, permitindo uma redução 
dramática na ocorrência das hipogli-
cemias.

Obteve-se essa mudança de perfil 
de ação pela troca da asparagina por 
glicina na posição 21 da cadeia B e adi-
ção de duas moléculas de arginina na 
posição 30, também da cadeia B. De-
pois dela, a Glulisina, na qual a lisina 
substitui o ácido aspártico na posição 
B3 e a glicina ocupa o lugar da lisina na 
posição B29. Na sequência, a insulina 
Detemir, na qual se adicionou uma ca-
deia de ácidos graxos no resíduo lisina 
na posição 29 da cadeia B, o que permi-
tiu sua ligação à albumina. Essas duas 
insulinas possibilitaram menor variabi-
lidade de absorção e de ação, e prolon-
gamento da ação.

A Figura 1 reproduz as mudan-
ças realizadas para se obter cada 
um dos análogos de insulina cita-
dos anteriormente.

Com essas novas e modernas insu-
linas, e com o conhecimento dos seus 
diferentes mecanismos e tempos de 
ação, foi possível então evoluir a tera-

Tratamento de crianças e adolescentes  
com diabetes mellitus tipo 1
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pia insulínica com a finalidade de se 
obter a maneira mais próxima de re-
produzir a secreção fisiológica da insu-
lina. Nascia nesse momento a terapia 
“Basal-Bolus”. Para a correta aplicação 
do esquema basal-bolus, é fundamen-
tal o conhecimento do mecanismo e 
tempos de ação das insulinas atual-
mente disponíveis no Brasil, conforme 
demonstrado no Quadro 1.

Além disso, um planejamento ali-
mentar, um programa de atividade físi-
ca regular e um programa educacional 
completam o elenco do tratamento, 
sendo imprescindível uma cooperação 

muito estreita do trio “equipe médica-
familiares-paciente” (D).5

Cerca de 30%-50% dos pacientes 
com DM1 fazem a apresentação do 
quadro em cetoacidose diabética (CAD) 
(D),4 uma condição clínica de grave de-
sarranjo metabólico, que deve ser tra-
tada em ambiente hospitalar. O trata-
mento da CAD, assunto de outra Diretriz 
da Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD), não será abordado neste capítu-
lo; será abordado, entretanto, o trata-
mento do paciente já estabilizado. 

Um primeiro aspecto a ser discutido 
é se o paciente que é diagnosticado 
como portador de DM1 deve ser tratado 
em casa ou no hospital. A resposta a essa 
pergunta depende da gravidade do qua-
dro inicial (excluindo-se, como já foi 
mencionado anteriormente, a CAD, cuja 
gravidade recomenda sempre um trata-
mento hospitalar), as possibilidades ma-
teriais de um tratamento domiciliar, o 
grau de compreensão por parte dos fa-
miliares e a facilidade de contato com a 
equipe médica. Uma vez que se tenha 
condição de tratar o paciente em casa, 
várias são as vantagens: redução de rein-
ternações, melhor controle glicêmico, 
maior bem-estar e conforto para o pa-
ciente (D).6 É evidente que, para imple-
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Figura 1 Mudanças nas sequências dos aminoácidos dos análogos lispro, asparte, glulisina, 
glarina e detemir.
Fonte: Adaptada de Hirsh; Pawlic-Renar et al.

QUADRo 1 Tipos de insulina e seus perfis de ação, de acordo com os 
fabricantes

Tipo de insulina
início 

de ação (h)
pico 

de ação (h)
duração 

de ação (h)

Análogos de ação curta 
(Asparte, Glulisina e Lispro)

0,15-0,35 1-3 3-5

Insulina regular 0,5-1 2-4 5-8

Insulina NPH 2-4 4-12 12-24

análoGos de ação lonGa

Detemir 1-2 6-12 20-24

Glargina 2-4 Nenhum 24
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mentar-se um tratamento domiciliar, um 
estreito e fácil contato com a equipe de 
saúde é imprescindível. Os que advogam 
a internação (e em alguns serviços ela se 
prolonga por até três semanas) defen-
dem que um período de treinamento in-
tensivo do paciente e de seus familiares 
ajuda muito no controle posterior da do-
ença. No Reino Unido, 96% das crianças 
diagnosticadas em 1988 foram interna-
das (B),7 contrastando com a experiência 
de Cardiff, na qual uma equipe composta 
de um endocrinologista pediátrico, dois 
enfermeiros especializados em diabetes, 
um nutricionista pediátrico e um psicólo-
go clínico cobria uma área de 250 milhas 
quadradas, com uma população de 128 
mil crianças e adolescentes (menores de 
18 anos de idade). Os pacientes que não 
estavam em CAD começavam um es-
quema de duas aplicações diárias de in-
sulina, com o suporte do enfermeiro es-
pecializado em diabetes. Um programa 
de educação era ministrado, com visitas 
diárias dos enfermeiros. A orientação ali-
mentar era dada pelo nutricionista e ha-
via facilidade de comunicação do pa-
ciente e/ou familiares com os membros 
da equipe (D).6

O “fator médico” influenciava mais 
pacientes negros em comparação 
com os brancos e pacientes com ida-
des acima de 65 anos comparados 
com os de menos de 65 anos, respon-
dendo por 5% da variação da hemo-
globina glicada (B).8

ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTo 
Do DIABETES MELLITUS

Quando nos vemos diante de uma do-
ença crônica como o DM e nos pro-
pomos a tratar o paciente por longo 
perío do de tempo, devemos ter em 
mente uma estratégia, um plano de 
ação que deverá ser posto em prática e 
modificado sempre que evidências clí-
nicas e/ou laboratoriais impuserem tal 

modificação. Em primeiro lugar, o tra-
tamento deverá impedir que ocorram 
descompensações agudas do tipo 
ceto acidose diabética (característica, 
mas não exclusiva, do DM1). Além dis-
so, possibilitar que nossos pacientes 
levem uma vida o mais próximo possí-
vel à de uma pessoa não diabética, sem 
correr riscos de descompensações.

Se esses objetivos forem atingidos, 
estaremos apenas iniciando a nossa es-
tratégia de controle do DM porque 
nosso objetivo passa a ser evitar com-
plicações a longo prazo, tão temidas 
nesse tipo de doença. Como, em geral, 
essas complicações ocorrem após al-
guns anos de DM, mesmo em pessoas 
mal controladas, poderemos não tê-las 
e supor, erroneamente, que nosso tra-
tamento esteja correto. Aqui surge a 
necessidade de algum tipo de monito-
ramento que não se baseie exclusiva-
mente na abordagem clínica, mas em 
algum parâmetro mais sensível. Há pa-
cientes que dizem perceber seus níveis 
glicêmicos pelos seus sintomas e nada 
é mais enganoso do que essa afirma-
ção! Portanto, o monitoramento cons-
tante dos níveis glicêmicos tem se 
mos trado uma arma poderosa para 
que possamos fazer “correções de 
rumo” no tratamento, ajustando doses 
de insulina e esquemas alimentares, 
com o objetivo maior de prevenir e 
mesmo reverter complicações. Nesse 
caso, objetivamos uma glicemia média 
(refletida pela hemoglobina A1c) ade-
quada, glicemia de jejum e pós-pran-
diais adequadas e uma pequena “varia-
bilidade glicêmica” (B).9

As bases do tratamento do DM se 
fundamentam na tentativa de normali-
zação do perfil metabólico (que impli-
ca o uso de insulina no DM1), estímulo 
à atividade física regular e uma orienta-
ção alimentar que faça frente aos artifi-
cialismos da administração de insulina 
exógena. Refiro-me a “artificialismos” 

porque, por melhores que sejam as in-
sulinas disponíveis (e hoje, dispomos 
de preparações de insulina de altíssima 
qualidade), incorremos em vários equí-
vocos ao tratar pacientes diabéticos 
com reposição insulínica: o primeiro 
deles é o local de administração, peri-
férico em relação ao fígado, que faz 
com que a insulinemia sérica seja atin-
gida antes da insulinização hepática 
(não nos esqueçamos de que a insulina 
liberada pelo pâncreas atinge o fígado 
em altas concentrações, insulinizan-
do-o efetivamente e bloqueando sua 
produção glicêmica). Além disso, em 
vez de, como no indivíduo não diabéti-
co, a insulina ser liberada após a inges-
ta alimentar, no paciente diabético 
“programamos sua insulinização na su-
posição de que ele fará todas as suas 
refeições”. Isso se complica especial-
mente na criança, que frequentemente 
recusa o alimento e corre o risco de hi-
poglicemias sérias.

A disponibilidade atual de insuli-
nas de ação ultrarrápida (Lispro, Aspart, 
Glulisina) faz com que esse problema 
seja resolvido, ou seja, quando temos 
dúvidas se a ingestão alimentar será a 
prevista (caso típico de crianças), admi-
nistramos a dose de insulina após o tér-
mino da refeição. As curvas de absorção 
dessas insulinas, por apresentarem iní-
cio de ação muito rápido (10 a 15 minu-
tos) e por atingirem picos em pouco 
tempo (45 a 90 minutos), possibilitam 
que mesmo administradas após a refei-
ção, ainda se consiga controlar adequa-
damente a absorção alimentar e a con-
sequente elevação glicêmica (B).10

Os adolescentes que tipicamente 
apresentam esquemas alimentares 
que fogem à rotina, também ficam 
sob risco de hipoglicemias graves se 
não fizerem suas refeições em horá-
rios adequados e se não tiverem gran-
de motivação e conhecimento para 
cientificar-se dos riscos que tal com-
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portamento pode acarretar. Os locais 
de absorção de insulina oferecem di-
ferentes curvas absortivas, na depen-
dência da vascularização local, do 
grau de atividade muscular da região 
em que a insulina foi aplicada, de 
modo que cada paciente e cada local 
de aplicação pode apresentar um pico 
insulinêmico em hora diversa da que 
supomos “teoricamente”.

De modo geral, pretende-se que o 
paciente diabético esteja insulinizado 
todo o tempo, o que bloqueia a lipólise 
e a produção hepática de glicose e me-
lhora sobremaneira seu controle meta-
bólico. Períodos sem insulina efetiva 
são causa de oscilações glicêmicas am-
plas, acrescentando um fator de resis-
tência à insulina que a própria hipergli-
cemia propicia. No DCCT, os objetivos 
glicêmicos pré e pós-prandiais eram 
muito rígidos, procurando-se fazer 
com que não ocorressem grandes osci-
lações glicêmicas, no chamado “trata-
mento intensivo do DM”. Nesse progra-
ma, as glicemias pós-prandiais não 
de veriam exceder 180 mg/dl, a glice-
mia de jejum deveria estar em faixa de 
normalidade (80-120 mg/dl) e as de-
mais glicemias pré-prandiais não deve-
riam exceder 140  mg/dl. O trabalho 
envolveu pacientes maiores que 13 
anos de idade e, como poderia se espe-
rar, houve triplicação no número de 
eventos hipoglicêmicos (A).1,2 No en-
tanto, não se pode negar os efeitos be-
néficos nas complicações do DM, parti-
cularmente as oculares, mostrando 
claramente que essas complicações são 
dependentes do nível de controle gli-
cêmico que se obtém no tratamento.

Um outro dado curioso obtido pela 
“releitura” do DCCT é que, mesmo em 
pacientes que tiveram elevação da he-
moglobina glicada, os que pertenciam 
ao grupo de tratamento intensivo apre-
sentavam menos complicações, o que 
leva a crer que a “variabilidade glicêmi-

ca”, que nesse grupo intensivo era me-
nor, foi realmente a responsável pela 
redução do índice de complicações e 
não a hemoglobina glicada (A).11

Nos pacientes pediátricos porta-
dores de DM1 é importante o bom 
controle glicêmico versus a incidência 
de hipoglicemias. O medo excessivo 
de hipoglicemias leva a um mau con-
trole e conduz o paciente a complica-
ções precocemente (D).12 Nenhum 
médico, familiar ou, sobretudo, o pa-
ciente diabético gosta de hipoglice-
mia, mas essa é uma eventualidade 
potencialmente presente durante um 
tratamento que objetiva tanto quanto 
possível aproximar os níveis glicêmi-
cos do paciente à normalidade.

O início do tratamento – quando 
se inicia o tratamento do paciente dia-
bético, que já saiu de seu quadro inicial 
de cetoacidose diabética (25% dos pa-
cientes apresentam como primeira 
manifestação de seu DM a CAD) ou 
quando foi detectado por suspeita clí-
nica, sem ter entrado em CAD, focamos 
basicamente os seguintes aspectos:

1. Esclarecimento da doença ao 
paciente e a seus familiares, tentando 
diminuir o forte impacto que um diag-
nóstico de DM causa sobre os pacien-
tes. Essa orientação inicial faz com que 
o paciente e seus familiares entendam 
os objetivos do tratamento, o que se 
pretende com os esquemas propostos 
e como podemos monitorar os resulta-
dos obtidos. Essa primeira orientação 
deve possibilitar que o paciente/fami-
liares sejam capazes de administrar in-
sulina adequadamente e monitorar os 
níveis glicêmicos, reconhecer sinais e 
sintomas de hipoglicemia e agir para 
normalizar a situação. Preencher esses 
requisitos é a condição para o trata-
mento domiciliar do DM.

2. Orientação alimentar. Não há re-
quisição nutricional específica para a 
criança diabética, a não ser aquela re-

querida para um adequado crescimen-
to e desenvolvimento. Portanto, a pala-
vra “dieta”, que traz consigo um sentido 
de “proibição”, deve ser abolida. O pla-
no alimentar implica evitar açúcares 
refinados, de absorção rápida, e que se 
institua uma alimentação equilibrada 
do ponto de vista de conteúdo de hi-
dratos de carbono (50% a 60%), proteí-
nas (15%) e gorduras (30%), o que aca-
ba propiciando uma alimentação de 
alta qualidade e que deveria ser consu-
mida por todos, diabéticos ou não, já 
que é muito mais saudável que a maio-
ria dos esquemas alimentares consu-
midos por nossas crianças “não diabéti-
cas”. A ingestão calórica segue a regra 
de Holiday:
•	 100 kcal/kg até 10 kg de peso cor-

póreo;
•	 1.000 + (kg−10) × 50 em crianças 

com massa entre 10 kg e 20 kg
•	 1.500 + (kg−20) × 20 em crianças 

com mais de 20 kg.
Um aumento de 10%-20% no cál-

culo calórico é justificado se a ativida-
de física for mais intensa. Estimula-se o 
consumo de fibras, mediante ingestão 
de legumes, vegetais e frutas (D).4

A contagem de carboidratos ofere-
ce um resultado bastante objetivo e 
facilita o cálculo da dose de insulina a 
ser administrada antecedendo cada re-
feição. Em geral, para cada 10 g a 20 g 
de carboidratos, administramos 1 U de 
insulina (“bolus de refeição”). Uma re-
gra simples para este cálculo é a divi-
são de 500 pela quantidade de insulina 
utilizada durante o dia. Por exemplo, se 
a criança recebe 20 U de insulina/dia, 
podemos estimar que, para cada 25 g 
de carboidrato, devemos administrar 1 
unidade de insulina (500/20 = 25). To-
davia esse é um cálculo inicial, que 
pode e deve ser modificado se ele não 
se mostrar adequado ao paciente. Para 
que se considere esse cálculo adequa-
do, a glicemia 2 h após a refeição não 
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deve diferir por mais que 20-30 mg/dl 
da glicemia pré-prandial (D).13 Alguns 
pacientes têm cálculos diferentes para 
diferentes horários do dia, já que a sen-
sibilidade à insulina varia durante o dia.

Se utilizarmos as insulinas ultrarrá-
pidas (Lispro, Glulisina ou Aspart), a 
dose total pode ser administrada ime-
diatamente antes da refeição (como 
veremos a seguir, em alguns casos, po-
demos administrá-la após a refeição) 
ou se dispusermos de insulina R, 30 mi-
nutos antes da refeição.

Assim como administramos uma 
quan tidade de insulina dependendo 
do consumo previsto de carboidratos, 
também devemos administrar insulina 
para correção das concentrações glicê-
micas (“bolus de correção”). Esse cálcu-
lo é feito dividindo-se 1.800 pela quan-
tidade diária de insulina e o resultado 
indica aproximadamente quanto de 
glicemia uma unidade de insulina é ca-
paz de baixar. Assim, um paciente que 
esteja recebendo 20 U de insulina 
por dia consegue baixar 90 mg/dl 

(1.800/20) para cada 1 unidade de in-
sulina que receba.

3. Programa regular de atividade 
física, que auxilia muito tanto no as-
pecto emocional como propiciando 
bem-estar físico e melhora do equilí-
brio metabólico. Durante a atividade 
física, um paciente adequadamente in-
sulinizado reduz seus níveis glicêmicos, 
devido à facilitação da entrada de gli-
cose na célula muscular. No entanto, 
não devemos esquecer que exercício 
físico não substitui insulina, ou seja, se 
um paciente diabético está com seu ní-
vel glicêmico elevado, não adianta pra-
ticar atividade física porque, como ele 
não está adequadamente insulinizado, 
sua glicemia subirá ainda mais. A Asso-
ciação Americana de Diabetes con-
traindica atividade física em paciente 
diabético de qualquer idade com glice-
mia superior a 250 mg/dl (D).14

O exercício físico pode aumentar a 
incidência de hipoglicemia sem sinto-
mas clínicos (hypoglycemia unaware-
ness). Parece que a liberação de cortisol 
durante o exercício físico bloqueia a 
resposta neuroendócrina à hipoglice-
mia (A).15 Nesses casos, devido à relati-
va imprevisibilidade da prática de exer-
cícios físicos, o paciente deve ser 
orientado a reduzir sua dose de insuli-
na antecedendo um programa de ativi-
dade física, assim como a ingesta de 
carboidrato periodicamente durante 
as atividades de longa duração. A mo-
nitorização da glicemia capilar deve ser 
realizada horas após a atividade, pois o 
risco de hipoglicemia não está limitado 
somente ao momento da atividade, 
mas a períodos após a mesma.

4. Insulinoterapia: vários têm sido 
os esquemas de administração de in-
sulina e cada um deles tem a sua “lógi-
ca” particular, de modo que faremos 
uma exposição do que consideramos 
básico para o controle, mas deixamos 
claro que os esquemas devem ser 
adaptados à vida do paciente e não o 
oposto: adaptar o paciente ao nosso 
esquema preferido de administração 

de insulina. Otimizar o controle glicê-
mico mediante um esquema aceitável 
para a criança e para a família, sem ele-
var em demasia os riscos de hipoglice-
mia e de ganho de peso é um notável 
desafio para todos que lidam com 
crianças e adolescentes diabéticos (o 
Quadro 2 mostra os principais tipos de 
insulina, seu início de ação, tempo para 
o pico e duração total).

Em uma fase inicial do DM, em que 
ainda há reserva pancreática para pro-
dução de insulina, os esquemas de 
uma única administração de insulina 
ao dia podem funcionar, mas acredita-
mos que tal procedimento acelera a 
exaustão das ilhotas e que, desde o iní-
cio, pelo menos duas administrações 
de insulina ao dia são recomendáveis. 
Na verdade, esse tem sido o tratamen-
to padrão do DM há muito tempo. Se a 
opção inicial for duas doses ao dia, po-
deremos administrar a primeira dose 
de insulina N pela manhã, antes do 
desjejum, associada ou não à insulina R 
ou Lispro/Aspart/Glulisina e a segunda 
dose antes de dormir, um esquema co-
nhecido e aplicado há muito tempo 
(D).16,17 Nesse aspecto, por muito tem-

QUADRo 2 Principais tipos de insulina, início, pico e duração total de ação (D)13

insulina início de ação pico de ação duração ToTal

rápida/ulTrarrápida

Regular 30-60 min 2-4 horas 6-9 horas

Aspart/Lispro/Glulisina 10-15 min 30-90 min 3-4 horas

ação inTermediária

NPH 1-2 horas 3-8 horas 12-15 horas

insulina basal

Glargina 1-2 horas Sem pico 24 horas

Detemir 1-2 horas Sem pico 20 horas

pré-misTuras

70/30 NPH/Regular 30-60 min 3-8 horas 12-15 horas

75/25 NPH/Lispro 10-15 min 30 min-8h 12-15 horas
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po acreditou-se que a administração 
de insulina N deveria ser antes do jan-
tar, supondo-se que o pico de insuline-
mia ocorreria no café da manhã. O que 
ocorre, no entanto, é que doses de in-
sulina N dadas antes do jantar frequen-
temente fazem seu pico no meio da 
noite, com risco de hipoglicemia e, de 
certo modo, estamos contrariando a 
fisiologia normal de produção de insu-
lina, em que na primeira metade da 
noite os níveis de insulinemia são mais 
baixos, elevando-se na segunda meta-
de (fenômeno do alvorecer).

Com a disponibilidade de insuli-
nas “sem pico”, damos preferência a 
esse tipo (Glargina, Detemir) para ter-
mos um basal estável. Podemos iniciar 
com uma dose ao dia mas, especial-
mente com a Detemir, frequentemen-
te necessitaremos de duas administra-
ções diárias. Com esse tipo de insulina, 
temos menos hipoglicemias (particu-
larmente as noturnas) e menos ganho 
de peso. Apesar de o uso de tais insuli-
nas ser aprovado para crianças a partir 
de 6 anos de idade, vários centros nos 
Estados Unidos têm usado, com suces-
so, insulinas sem pico em crianças 
abaixo de 5 anos (D).18 Recentemente, 
um estudo denominado Preschool 
Study (NCT00993473 ClinicalTrial.gov) 
demonstrou a eficácia e a segurança 
da insulina glargina na faixa etária 
abaixo de 5 anos.

Com relação às necessidades diá-
rias de insulina, há variabilidade entre 
os pacientes, mas podemos tomar al-
guns dados como base de início da 
terapêutica e ajustá-las baseando-nos 
no monitoramento glicêmico. No iní-
cio do quadro de DM, a necessidade 
diária de insulina está em torno de 0,7 
U/kg. Após a estabilização inicial, de-
vido a uma produção residual de insu-
lina pela célula β-pancreática, essa 
necessidade pode reduzir-se a 0,4-0,6 
U/kg/dia. Ao final do primeiro ano de 

DM, em geral estamos necessitando 
de 1 U/kg/dia e, na puberdade, um 
novo aumento da necessidade graças 
à ação de hormônios sexuais (contrar-
reguladores e antagonistas da ação da 
insulina) pode levar a dose diária a 1,5 
U/kg. Passada a puberdade, novo de-
clínio tende a ocorrer (D).19

Esquema de múltiplas injeções di-
árias de insulina: nesse esquema, po-
de-se utilizar insulina R (Regular) 30 
minutos antes de cada refeição ou 
Lispro/Aspart/Glulisina imediatamen-
te antes, associada a uma insulina ba-
sal (N em várias doses ao dia, Glargina 
ou Detemir), o que implica 4 a 5 admi-
nistrações de insulina ao dia. Por um 
lado, esse esquema possibilita maior 
flexibilidade alimentar mas, por outro, 
implica número elevado de injeções, 
nem sempre com boa aderência do 
paciente. Em algumas situações, é in-
teressante o uso da R que, por ter ação 
mais prolongada, pode insulinizar o 
paciente para o lanche da manhã, tão 
comum nas escolas e, dada antes do 
almoço, cobrir o lanche da tarde. Essa 
aparente vantagem da R deve, no en-
tanto, ser pesada contra o risco maior 
de hipoglicemia (D).13 Também é pos-
sível a associação, na mesma injeção, 
de R com insulina ultrarrápida (Aspart, 
Lispro ou Glulisina).

Uma outra opção é o uso de duas 
doses de NPH (pela manhã e ao dor-
mir) e doses de R ou Lispro/Aspart/
Glulisina antes do almoço e do jantar. 
Eventualmente, pode-se misturar R ou 
Lispro/Aspart/Glulisina com NPH no 
desjejum. Em certos casos, pode-se 
aumentar o número de doses de NPH 
para 3 ou 4 ao dia, tentando dar um 
“basal” mais constante de insulina. 
Nesse aspecto, as insulinas “sem pico” 
(Glargina ou Detemir) levam vanta-
gem e uma ou duas administrações 
diárias mantêm um basal bastante 
constante e satisfatório.

Deve-se ter sempre presente, no 
entanto, que não é o número de aplica-
ções de insulina que determina melhor 
ou pior controle metabólico mas a ma-
neira como os dados são interpretados, 
e correções são feitas nos esquemas 
instituídos. Nosso objetivo é um bom 
controle metabólico e não um número 
específico de injeções de insulina ao 
dia. Há estudos mostrando que não há 
associação entre o número de injeções 
diárias de insulina com a HbA1c (B).20

Com a disponibilidade de insulinas 
sem pico (Glargina/Detemir), uma dose 
diária (eventualmente duas) constitui o 
“basal” de insulina, com Lipro/Aspart/
Glulisina antes de cada refeição ou, em 
caso de imprevisibilidade de ingestão 
alimentar (comum em crianças), imedia-
tamente após a refeição. Apesar de as 
insulinas Glargina e Detemir apresenta-
rem curvas de absorção muito seme-
lhantes, um detalhe deve ser lembrado: 
na insulina Detemir há uma cadeia late-
ral de ácido graxo que promove a for-
mação de hexâmeros no sítio de injeção, 
retardando a absorção. A ligação à albu-
mina fica aumentada, prolongando ain-
da mais a sua ação, mas resulta em me-
nor disponibilidade molar, indicando 
que as doses devem ser cerca de 30% 
superiores às doses de N usadas previa-
mente (A),21 (B).22 Por outro lado, parece 
haver menor variação intraindividual 
com o uso de Detemir comparada à in-
sulina Glargina e à insulina NPH (A).23

Qualquer que seja o esquema es-
colhido, no entanto, deve ficar claro 
que o que se pretende é manter o pa-
ciente insulinizado o tempo todo. 
Quando se trabalha com insulina Lis-
pro/Aspart/Glulisina, a duração de 
ação é menor (3 h), de modo que há 
maior probabilidade de períodos de 
subinsulinização no caso de não se for-
necerem, pelo menos, duas doses de 
insulina NPH por dia ou uma insulina 
do tipo Glargina/Detemir.
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Quanto às curvas de absorção de 
insulina, há uma notável variação indi-
vidual, dependendo do local de aplica-
ção, da dose aplicada (doses maiores 
duram mais tempo) e tipo de insulina 
utilizada. Se teoricamente achamos 
que determinada preparação insulíni-
ca dura 5 horas (insulina R), dependen-
do do local de aplicação e da atividade 
muscular na região de aplicação, pode 
ocorrer que esse tempo seja muito mo-
dificado: o local de absorção mais rápi-
da é o abdome, seguido pelo braço, 
coxa e nádegas, nessa ordem. Uma in-
jeção realizada na coxa seguida de es-
forço físico que implique os músculos 
da coxa (p. ex., jogar futebol) fará com 
que a curva de absorção se abrevie e o 
pico ocorra em tempo anterior ao “teó-
rico”, e a duração total de ação daquela 
dose de insulina se encurta. Um pro-
grama de rotação do local de aplicação 
pode manter as curvas de absorção 
mais constantes e possibilitar que con-
clusões mais seguras com relação à efi-
cácia das doses sejam obtidas. Não in-
jetar insulina em áreas cicatriciais, 
lembrar que a temperatura ambiente 
pode afetar a circulação e, portanto, 
afetar a absorção, manter uma distân-
cia de pelo menos dois dedos (2,5 cm) 
entre um sítio de injeção e outro são 
detalhes que podem influenciar os re-
sultados glicêmicos do paciente (D).24 
Da mesma maneira, as insulinas “sem 
pico” (Glargina ou Detemir) não devem 
ser misturadas a outras insulinas (R, As-
part, Lispro, Glulisina).

TRATAMENTo INTENSIVo Do 
DIABETES MELLITUS Do TIPo 1

O tratamento intensivo do DM1 consis-
te em múltiplas doses de insulina, com 
monitoramento frequente dos níveis 
glicêmicos e mudanças no esquema, 
de acordo com os resultados. Não de-
vemos esquecer que os resultados po-

sitivos mostrados pelo DCCT se manti-
veram mesmo após o término do 
estudo, e embora os pacientes do gru-
po intensivo e do convencional apre-
sentassem, após 1 ano do término do 
estudo, níveis equivalentes de hemo-
globina glicada, os efeitos de redução 
de complicações se mantiveram até 12 
anos após o término do estudo. O Epi-
demiology of Diabetes Interventions 
and Complications Study (EDIC) mos-
trou que, após 12 anos, havia uma re-
dução de 40% a 60% nas complicações 
macrovasculares no grupo tratado in-
tensivamente no DCCT (A),3 (D).13

Podemos instituir o tratamento in-
tensivo com o uso de múltiplas doses 
de insulina (MDI), em geral associando 
uma insulina de ação intermediária (N, 
Glargina, Detemir) a insulinas de ação 
ultrarrápida (Lispro, Aspart ou Glulisi-
na) às refeições. Com as insulinas sem 
pico (Glargina e Detemir), o basal pode 
ser obtido com uma ou duas injeções 
diárias, sempre associadas ao uso de 
insulina ultrarrápida às refeições. Pare-
ce haver vantagem em fazer-se o basal 
de insulina com uma preparação sem 
pico (tipo Glargina ou Detemir) em re-
lação à N (A).25

Alternativamente, podemos insti-
tuir o tratamento intensivo com o uso 
de bombas de infusão de insulina (CSII 
– continuous subcutaneous insulin infu-
sion), no qual a única insulina utilizada 
é a ultrarrápida (Lispro, Aspart ou Gluli-
sina). A bomba de infusão de insulina 
constitui-se no mais fisiológico meio 
de administração de insulina no siste-
ma basal bolus e mais proximamente 
simula o padrão de secreção de insuli-
na pela ilhota pancreática. Ela possibili-
ta maior flexibilidade na administração 
de insulina e reduz a variabilidade glicê-
mica, quando corretamente utilizada.

Não obstante as grandes variações 
individuais e a necessidade de ajustes, 
podemos supor que 40% a 50% da 

dose diária total de insulina seja neces-
sária para o “basal” e os outros 50% a 
60% são divididos antes de cada refei-
ção, constituindo-se nos “bolus” que 
evitam as excursões glicêmicas pós-
prandiais. O tratamento intensivo do 
diabetes visa a oferecer a reposição in-
sulínica mais fisiológica possível e o 
denominamos terapia basal bolus. 

TERAPIA BASAL bOLUS: 
CoNCEITo

A terapia “basal bolus” consiste no regi-
me de aplicação intensivo de insulina, 
na tentativa de mimetizar a secreção 
pancreática fisiológica da insulina, na 
qual a insulina basal, de longa ação, é 
aplicada com a finalidade de oferecer 
insulina durante as 24 horas do dia, in-
cluindo os períodos entre as refeições e 
todo o período noturno. Ela deve per-
fazer 40% a 50% do total de insulina 
diário. Já a insulina “bolus” consiste na 
aplicação das insulinas de ação rápida 
a cada refeição, com a finalidade de 
oferecer a cobertura insulínica seme-
lhante à oferecida pela liberação de in-
sulina pancreática que ocorre a cada 
refeição. Essa insulina deve perfazer de 
50% a 60% do total de insulina diária 
(10B). Esse esquema de tratamento do 
diabetes melhora o controle glicêmico 
e a diminuição das complicações crôni-
cas e agudas do diabetes.

A terapia basal bolus requer tam-
bém automonitoramento intensivo, 
antes das refeições, 2 horas após as 
refeições e antes de dormir. Os ajus-
tes da insulinoterapia são melhores 
quanto melhor o automonitoramen-
to da glicemia e o correto uso da in-
formação obtida.

A terapia basal bolus pode ser rea-
lizada com múltiplas aplicações de in-
sulina feitas por seringas, canetas apli-
cadoras ou ainda pelos sistemas de 
infusão contínua de insulina (SICI).
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VANTAGENS

O esquema “basal bolus” de tratamen-
to  possibilita maior flexibilidade 
quanto aos horários das refeições, 
maior facilidade de cobertura insulíni-
ca de diferentes quantidades de ali-
mentos ingeridos mediante possibili-
dade de mudanças das doses ante a 
contagem de carboidratos e reduz 
significativamente a necessidade do 
paciente ingerir alimentos entre as re-
feições para prevenir hipoglicemias, 
situação muito comum nas terapias 
convencionais de insulina.

A terapia basal bolus também di-
minui a incidência de hipoglicemias 
graves e hipoglicemias noturnas, 
quando comparada com a insulinote-
rapia convencional, além de oferecer 
vantagens quanto ao menor ganho de 
peso. Está também relacionada com 
diminuição de complicações agudas e 
crônicas e prevenção de micro e ma-
croangiopatias.

INICIANDo A TERAPIA BASAL 
bOLUS (TRANSIção Do 
PACIENTE)

A terapia basal bolus pode ser iniciada 
diretamente ao diagnóstico, porém, 
na maior parte das vezes, no Brasil, 
esse início da terapia ocorre a partir 
da transição do esquema convencio-
nal de insulinoterapia com as insuli-
nas NPH e Regular.

Ao iniciarmos diretamente a tera-
pia basal bolus, a dose de insulina ini-
cial pode variar de acordo com a idade 
e a situação clínica do paciente. Geral-
mente a dose total inicial é de 0,2 a 0,5 
U/kg/dia de insulina, porém essas do-
ses podem ser menores em casos de 
lactentes e/ou em diagnósticos preco-
ces e sem cetoacidose e de 0,1 a 0,4 
U/kg/dia na fase de lua de mel e chegar 
a 0,7 a 1 U/kg/dia nos quadros de diabe-

tes já estabelecidos e até 1,5 U/kg/dia 
na fase da puberdade e adolescência.

Essa dose total pode ser iniciada 
dividindo-se 50% do total calculado 
em insulina basal e a outra metade di-
vidida a cada refeição, sob a forma de 
insulina bolus, respeitando a regra de 1 
unidade de insulina para cada 15 g de 
carboidrato ingerido (Medical Mana-
gement of Type 1 Diabetes, 2008 by 
ADA) ou utilizando o esquema de Ren-
ner et al., no qual pacientes abaixo de 
27 kg utilizariam 1 unidade para cada 
20 g de carboidrato, e mudando a rea-
ção de cobertura conforme o peso, 
como demonstrado no Quadro 3.

QUADRo 3 Modo alternativo para o 
cálculo de bolus de refeição

peso 
corporal (kG)

1 u/carboidraTo 
(Gramas)

27 20

50 15

73 12

100 7

Dividir 500 pela dose total de in-
sulina diária é outra estratégia para 
determinar com maior precisão a rela-
ção de dose de insulina por grama de 
carboidrato. Por exemplo, uma crian-
ça que utiliza 25 unidades de insulina 
ao dia (500/25) deve utilizar 1 unidade 
de insulina para cada 20 g de carboi-
drato ingerido.

Como podemos então migrar 
das insulinas NPH e Regular para a 
terapia basal bolus com os análogos 
de in sulina?

O início da insulina de longa ação 
em substituição à insulina deve levar 
em conta uma redução de 20% a 30% 
da dose de NPH anteriormente. No 
caso de uso da Glargina, em uma apli-
cação diária, e no caso da Levemir, de 

1-2 aplicações ao dia. O início de uma 
aplicação ao dia deve ser o esquema 
preferencial para ambas insulinas e a 
divisão de uma segunda dose, quando 
necessária, deve ser realizada após a 
evidência de necessidade de extensão 
da duração da cobertura basal, quando 
esta não atinge as 24 horas.

CoRRIGINDo HIPERGLICEMIAS

Na insulinoterapia basal bolus, usamos 
a determinação do fator de sensibilida-
de (FS), o qual pode ser traduzido pelo 
valor de glicemia que será diminuído 
com a aplicação de uma unidade de in-
sulina ultrarrápida. Utiliza-se a fórmula 
1.800/dose total de insulina diária para 
determinar esse valor. Por exemplo, um 
paciente diabético que utiliza uma 
dose total de 60 unidades de insulina 
ao dia (1.800/60 = 30) terá então um 
fator e sensibilidade de 30, ou seja, 1 
unidade de insulina Glulisina, p. ex., 
terá a capacidade de diminuir em 
30 mg/dl a glicemia do paciente.

Nesse caso, pode-se entregar ao 
paciente uma tabela pronta para corre-
ção de hiperglicemia, estabelecendo a 
glicemia alvo. Se for estabelecida, p. 
ex., uma meta de 100 mg/dl, o Quadro 
4, a seguir, apresenta exemplo com fa-
tor de sensibilidade (FS) igual a 30.

QUADRo 4 Orientação para correção 
da hiperglicemia conforme o fator de 
sensibilidade

valor da Glicemia acrescenTar

>130 mg/dl +1 unidade

>160 mg/dl +2 unidades

>190 mg/dl +3 unidades

>220 mg/dl +4 unidades

e assim por diante...
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Para a realização de uma conta 
mais precisa, você pode também utili-
zar a fórmula do bolus de correção. Esse 
bolus de correção leva em conta a gli-
cemia atual do paciente, a glicemia de-
sejada e o fator de sensibilidade, como 
demonstrado a seguir:

 Glicemia Glicemia

BC =
  encontrada – desejada 

 Fator de sensibilidade

Por exemplo, no caso do paciente 
com glicemia encontrada de 280 mg/dl, 
no qual você deseja corrigir a glicemia 
para 100 mg/dl, no mesmo paciente 
do exemplo anterior com um fator de 
sensibilidade de 30.

BC =
  280 – 100  

=
  180  

= 6 unidades
 30 30

Portanto, no caso exemplificado, 
utilizaríamos seis unidades de insulina 
ultrarrápida para corrigir uma hipergli-
cemia de 280 mg/dl em um paciente 
com fator de sensibilidade de 30.

É importante ressaltar que o fator 
de sensibilidade e a contagem de car-
boidratos podem ser determinados de 
modo diferente a cada horário do dia, 
levando-se em conta as variações fisio-
lógicas do ritmo circadiano do ser hu-
mano, nas quais geralmente há maior 
resistência insulínica, que se inicia no 
final da madrugada e se estende pelo 
período da manhã. Essa resistência in-
sulínica tende a diminuir com o passar 
do dia e a necessidade de insulina ge-
ralmente pode ser menor no período 
vespertino e noturno.

DIFICULDADES E ERRoS  
MAIS CoMUNS NA TERAPIA 
BASAL bOLUS

A terapia basal bolus, quer com múlti-
plas aplicações de insulina quer por 

sistemas de infusão contínua de insuli-
na, é sem dúvida a maneira mais fisio-
lógica de se tratar o paciente diabético, 
porém algumas dificuldades podem 
surgir no controle glicêmico.

1. Não aplicação de insulina nas refeições
Uma das situações mais comuns é 

observada quando o paciente come 
alimentos fora dos horários habituais e 
não realiza a cobertura insulínica. Isso 
geralmente leva a uma hiperglicemia 
que se acumula durante o dia até a noi-
te, obrigando o paciente a realizar cor-
reções com doses maiores de insulina 
ultrarrápida, aumentado a variabilida-
de glicêmica. Muitos pacientes, devido 
a não cobertura de refeições, acabam 
aumentando as quantidades de insuli-
na basal, desequilibrando a relação 
correta entre o basal e o bolus.

2. Desequilíbrio da relação basal bolus
A relação adequada da quantidade 

de insulina basal e insulina bolus deve 
ser de 40% a 50% de insulina basal e 
50% a 60% de insulina bolus. A maioria 
dos pacientes, ou por sua própria con-
ta ou por falta de orientação adequada, 
acaba aumentando progressivamente 
a quantidade de insulina basal, em de-
trimento da insulina de ação rápida. 
Quando a insulina basal está muito ele-
vada, a sensibilidade à ação da insulina 
ultrarrápida fica alterada, facilitando a 
ocorrência de hipoglicemias após a 
aplicação de doses relativamente bai-
xas de insulina bolus, e também pode 
levar à ocorrência de hipoglicemia, so-
bretudo em horários de jejum prolon-
gado, de madrugada e ao praticar exer-
cício físico. É, portanto, fundamental 
que a cada consulta médica o profissio-
nal de saúde verifique junto com o pa-
ciente a relação da quantidade de insu-
lina basal e de insulina bolus, 
reajustando-as quando necessário.

3. Introdução equivocada da segunda 
dose de insulina basal

Raramente ao utilizarmos a insu-
lina Glargina será necessária a intro-
dução da segunda dose de insulina. 
Na maioria das vezes, a glicemia ma-
tinal elevada traduz a falta de cober-
tura correta das refeições, a não utili-
zação de insulina rápida para cobrir 
carboidratos ingeridos fora das refei-
ções principais e situações de maior 
variabilidade glicêmica não compen-
sadas de modo adequado. No caso 
de insulina Levemir, situação seme-
lhante é observada, porém o seu me-
canismo de ação requer uma segun-
da dose, mas nunca sem antes se 
esgotar e corrigir as situações de erro 
previamente citadas.

4. Automonitoramento da glicemia ca-
pilar inadequada

O automonitoramento da glicemia 
capilar é um dos pilares que funda-
mentam e dão suporte à terapia basal 
bolus. Muitos pacientes deixam de rea-
lizar a glicemia capilar em horários fun-
damentais para o ajuste da terapia 
insulínica. A medição glicêmica ao 
acordar nos oferece uma noção da cor-
reta cobertura de insulina basal. O mo-
nitoramento antes das refeições possi-
bilita, de modo correto, a aplicação da 
dose de insulina bolus, assim como a 
correção de hiperglicemias; a realiza-
ção da glicemia capilar 2 horas após 
determinada refeição nos permite veri-
ficar se o fator de sensibilidade e da 
relação insulina-carboidrato estão real-
mente corretos. A utilização de um diá-
rio glicêmico é de fundamental impor-
tância e muitos pacientes tendem a 
utilizar somente a glicemia do momen-
to para tomar atitudes, não levando 
em conta o histórico de tendências. 
Softwares em computadores e em 
smartphones podem ser usados em al-
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ternativa à resistência de alguns pa-
cientes ao diário manual de glicemias.
5. Falta de “educação em diabetes”

A educação em diabetes é, junto 
com o automonitoramento, outro pilar 
de extrema importância no correto 
controle da doença e na obtenção de 
sucesso com a terapia basal bolus. Apli-
cação em locais inadequados, utiliza-
ção de técnicas incorretas para o ma-
nuseio e armazenamento da insulina, 
falta de conhecimento nutricional e 
desconhecimento da técnica de conta-
gem de carboidratos são fatores comu-
mente relacionados com o insucesso 
da terapia. Uma equipe multidiscipli-
nar com enfermeiro, psicólogo, nu-
tricionista e educador físico ajuda o 
entendimento e manuseio mais ade-
quados do diabetes. Na impossibilida-
de de atendimento com equipe multi e 
interdisciplinar, cabe ao médico visitar 
cada um desses assuntos e auxiliar o 
paciente para que tenha correta edu-
cação para a melhor utilização dos 
meios disponíveis para a terapia do 
diabetes.

TERAPIA INSULÍNICA  
EM SISTEMAS DE INFUSão 
CoNTÍNUA DE INSULINA

Em um estudo de Doyle et al. com 32 
pacientes DM1, de 8 a 21 anos de ida-
de, glargina em uma administração  
diária + Aspart antes de café da manhã, 
almoço e jantar foi comparada ao CSII. 
Houve redução de 8,1% para 7,2% na 
HbA1c após 16 semanas de tratamento 
no grupo CSII, enquanto não houve 
mudança estatisticamente significante 
no grupo glargina (B).26

Quando comparamos o esquema 
de MDI com CSII utilizando monitora-
mento glicêmico com sensor de glico-
se (CGMS – continuous glucose monito-
ring system) verifica-se leve vantagem 
do CSII em atingir os alvos glicêmicos, 

sobretudo antes das refeições, combi-
nado a uma redução de hipoglicemias. 
Esse fato é altamente relevante, levan-
do-se em conta que, em crianças, a hi-
poglicemia pode ser um fator limitan-
te para o tratamento intensivo (B),27 
(A), 28 (D).19

O uso de bombas de infusão de in-
sulina (CSII) tem-se mostrado eficiente 
em crianças pré-escolares, escolares e 
em adolescentes. Em um estudo de 
crianças de 1 a 6 anos de idade procu-
rou-se avaliar em 15 delas o quanto era 
factível e o quanto havia de melhora 
nos controles glicêmicos com a CSII. 
Em todos os pacientes, o uso de bom-
ba melhorou a qualidade de vida e 
mostrou-se factível e seguro, levando 
os autores a considerarem essa modali-
dade terapêutica opcional para esse 
grupo de pacientes (B).29 Quanto aos 
resultados, há estudos mostrando que 
os controles não são melhores do que 
o uso de múltiplas doses de insulina, 
em pré-escolares, de modo que a indi-
cação deve ser feita levando-se em 
conta as preferências do paciente e da 
família e não como um meio de melho-
rar os controles glicêmicos (A).29 Já em 
pacientes de mais idade, incluindo 
adolescentes, o uso de CSII melhorou 
os controles glicêmicos, reduziu a fre-
quência de hipoglicemias e melhorou 
a qualidade de vida (B).31

Com o advento das “bombas inteli-
gentes”, opções quanto ao tipo de bo-
lus de refeição (dependendo do tipo de 
alimento ingerido), o cálculo dos bolus 
de correção e de refeição e a avaliação 
da “insulina residual” (a insulina admi-
nistrada previamente que ainda pode 
ter persistência de parte de sua ação) 
tornam os controles glicêmicos mais 
precisos. Bombas que “conversam” com 
o monitor contínuo de glicemia em 
tempo real abrem caminho para um 
“pâncreas artificial” pelo qual, a partir 
da informação da glicemia, do total de 

carboidratos da refeição e da insulina 
residual, um algoritmo calcula (e libe-
ra) a dose necessária de insulina para 
aquele momento (D).13

Os “alvos glicêmicos” podem ser 
assim estabelecidos: 80-150 mg/dl an-
tes das refeições e antes de dormir e, 
duas horas após as refeições, de 120 a 
180 mg/dl (A).28 Quanto à hemoglobi-
na A1c, a Sociedade Internacional para 
Diabetes Pediátrico e do Adolescente 
(ISPAD) recomenda que seja inferior a 
7,6% (D).27

INSULINA ULTRARRÁPIDA 
ANTES oU APÓS A REFEIção?

Especialmente em crianças pequenas, 
há grande imprevisibilidade na quanti-
dade de alimento ingerido em cada 
refeição, o que torna o uso de insulinas 
de ação rápida no pré-prandial motivo 
de preocupação sempre que a criança 
não consumir o que foi calculado para 
aquela dose de insulina. Dessa ma-
neira, em algumas situações é mais se-
guro administrar-se insulina ultrarrápi-
da após a refeição, uma vez que já 
sabemos efetivamente o quanto a 
criança ingeriu. Jovanovic estudou o 
perfil glicêmico quando insulina Aspart 
era dada antes ou logo após a refeição 
e concluiu que o perfil era melhor 
quando a administração era feita antes 
da refeição (B).32 No entanto, cada caso 
deve ser avaliado individualmente e, 
muitas vezes, crianças muito imprevisí-
veis na sua alimentação beneficiam-se 
do uso pós-prandial.

PRÉ-MISTURAS – QUANDo 
USAR?

Quando temos um paciente diabético 
estabilizado nas suas necessidades de 
insulina, em que não há necessidade 
de grandes variações nas proporções 
de insulinas de ação intermediária (N 
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ou L) e insulinas ultrarrápidas (Lispro, 
Aspart ou Glulisina), o uso de pré-mis-
turas passa a ser mais prático, havendo 
no mercado várias combinações de 
misturas, sempre com a maior parte de 
N e a menor proporção de R (90:10; 
80:20; 70:30 e assim por diante). Há 
pré-misturas utilizando as insulinas ul-
trarrápidas (Novomix 30® – 30 unida-
des de Aspart para 70 unidades de N; 
Humalog mix 25® – 25 unidades de Lis-
pro para 75 unidades de N).

No entanto, não é incomum neces-
sitarmos de combinações diversas das 
disponíveis no mercado e, às vezes, 
usamos mais insulina ultrarrápida do 
que N, o que não é disponível na forma 
de pré-mistura. Também há variações 
nas proporções utilizadas em cada re-
feição, de modo que, em nosso serviço, 
damos preferência às misturas feitas na 
própria seringa, utilizando a proporção 
desejada para aquele momento da ad-
ministração. Lembrar novamente que 
insulinas do tipo Glargina ou Detemir 
não devem ser misturadas com outras.

INSULINA INALADA – QUANDo?

Já são disponíveis dados sobre o uso 
de insulina inalada em adultos diabéti-
cos e não há diferença na HbA1c e nas 
excursões glicêmicas pós-prandiais 
quando comparada à insulina subcutâ-
nea (B).33 No entanto, a cinética pulmo-
nar da insulina inalada em seres huma-
nos precisa ser mais bem conhecida 
(A).34 O uso em crianças não está ainda 
autorizado, de modo que devemos 
aguardar mais resultados com a admi-
nistração em adultos para se ter a even-
tual perspectiva de se poder reduzir o 
número de injeções nas nossas crian-
ças diabéticas, o que seria extrema-
mente importante e facilitaria muito a 
aderência aos esquemas terapêuticos. 
Após o início do uso dessas insulinas 

(Exubera®), o próprio laboratório fabri-
cante (Pfizer) a retirou do mercado.

Insulinas orais, dérmicas, spray bu-
cal têm sido testados para tentar subs-
tituir as injeções. O desafio é desenvol-
ver uma preparação que seja estável e 
consiga reduzir tanto a glicemia de je-
jum, a pós-prandial, a hemoglobina gli-
cada e a variabilidade glicêmica.
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Alvos no controle clínico e metabólico de crianças 
e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1

INTRoDUção

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é a 
segunda doença crônica mais frequente 
da infância, menos prevalente apenas 
que a asma, e sua incidência vem aumen-
tando nas últimas décadas, especialmen-
te nas faixas etárias menores (B).1,2, 3

O DM1 é responsável por 90% 
dos casos de diabetes na infância, 
no entanto, apenas 50% dos casos 
são diagnosticados antes dos 15 
anos. Dados epidemiológicos recen-
tes, publicados no "Atlas de Diabetes 
2013" da International Diabetes Fede-
ration (IDF) estimam uma prevalência 
de cerca de 500 mil crianças menores 
de 15 anos com diabetes tipo 1 no 
mundo.  Entre os países com maior 
número de casos novos por ano figu-
ram Estados Unidos (13 mil), India 
(10.900) e Brasil (5 mil).4-7

As características próprias dessa 
faixa etária geram inúmeros questiona-
mentos quanto aos parâmetros de tra-
tamento, pois os objetivos devem incluir 
não apenas o bom controle da doença, 
mas um plano que permita crescimento 
e desenvolvimento adequados, evitando 
sequelas e proporcionando um ambien-
te emocional saudável para o amadure-
cimento do indivíduo (D).8,9

Apesar da necessidade de normati-
zação clara, crianças são habitualmen-
te excluídas de ensaios clínicos e, até 
agora, várias questões relacionadas ao 
tratamento do DM1 nessa faixa etária 

carecem de evidências claras. Assim, a 
maioria das recomendações para trata-
mento em crianças deriva de dados de 
ensaios clínicos realizados em adultos 
ou de consensos de especialistas.9-11

Neste capítulo, serão abordados 
os alvos do controle clínico e metabó-
lico do diabetes em crianças, enquanto 
questões terapêuticas serão abordadas 
em outro capítulo.

oBJETIVoS GLICÊMICoS 

O Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) demonstrou a importân-
cia do controle glicêmico em pacien-
tes com DM1 e documentou a relação 
entre melhora no controle glicêmico e 
redução no desenvolvimento de com-
plicações microvasculares, tornando-se 
um marco que definiu mudanças nos 
objetivos de controle em adultos (A).12 

No entanto, o DCCT não envolveu 
crianças, sendo o grupo mais jovem o 
de adolescentes entre 13 e 17 anos de 
idade. O tratamento intensivo demons-
trou redução no desenvolvimento de 
complicações similar a dos adultos, 
porém os valores de hemoglobina gli-
cada atingidos foram mais elevados 
que nos adultos, refletindo a dificulda-
de do controle metabólico nesta faixa 
etária. Além disso, houve aumento ain-
da maior da taxa de hipoglicemia do 
que em adultos no grupo intensivo. 

Assim, a extrapolação dos dados do 
DCCT para crianças em idade pré-puberal 

depara-se com alguns obstáculos, princi-
palmente o risco de hipoglicemia.13,14

Evidências recentes sugerem que 
tanto a hiper quanto a hipoglicemia 
alteram agudamente o funcionamen-
to e a performance social e que ambos 
podem, a longo prazo, afetar o desen-
volvimento cerebral. (B)15

Por outro lado, diversos trabalhos de 
seguimento do DCCT, como o EDIC, vêm 
mostrando a importância de um bom 
controle desde o diagnóstico para a pre-
venção de complicações precoces, pois 
cinco a sete anos de controle glicêmico 
ruim, mesmo durante a adolescência, 
resultam em risco aumentado de doen-
ça micro e macrovascular nos seis a sete 
anos subsequentes (B).16,19

Trabalhos recentes mostraram que 
o controle glicêmico no primeiro ano 
da doença em crianças, avaliado pela 
hemoglobina glicada de um ano, é um 
bom preditor de controle a longo prazo, 
enfatizando a importância de se atingir 
um bom controle desde este momento, 
mesmo em crianças pequenas.20,21

A automonitorização glicêmica é 
essencial para atingir as metas de con-
trole, com no mínimo 3 a 4 testes por 
dia, podendo ser usados até 8 testes 
para ajustes específicos, como relação 
insulina carboidrato e exercícios físicos. 
Além disso, é recomendada a dosa-
gem de hemoglobina glicada 4-6 vezes 
ao ano em crianças pequenas e, pelo 
menos, 3 vezes nos maiores.22
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A ADA faz recomendações seg-
mentadas por faixa etária, visando ao 
melhor controle possível para cada 
idade, balanceado com o menor ris-
co de hipoglicemia, conforme indica 
o Quadro 1.23 Devem-se ajustar os 
objetivos individualmente, poden-
do-se aumentá-los em crianças com 
hipoglicemias recorrentes ou assin-
tomáticas. Recomendam-se medidas 
pós-prandiais quando há disparidade 
entre hemoglobina glicada e controle 
pré-prandial (D).23

A ISPAD, nos Guidelines de 2011, 
recomenda como objetivo de trata-
mento, em todas as faixas etárias, uma 
hemoglobina glicada <  7,5%, visto que 
há poucas evidências para recomendar 
objetivos diferenciados por faixa etária. 
Entretanto, enfatiza para a necessidade 
de individualização dos objetivos, evi-
tando-se tanto as sequelas de hipogli-
cemia quanto as alterações no sistema 
nervoso central decorrentes de hiper ou 
hipoglicemia. Um resumo das recomen-
dações encontra-se no Quadro 2 (D).16

Segundo ambos os consensos, os 
objetivos de hemoglobina glicada para 
adolescentes deveriam obedecer às reco-

mendações para adultos, com valores 
menores que 7%. No entanto, sabe-se 
que é nesta faixa etária que os pacientes 
mais se distanciam da meta. Pela extrema 
dificuldade em se obter esses níveis, sem 
incorrer num risco elevado de hipoglice-
mia, conforme já discutido, a ADA admite 
o valor de 7,5% como um objetivo mais 
realista nesta faixa etária (D).

Em um estudo-piloto em adolescen-
tes com mau controle observou-se que a 
supervisão da realização de testes e apli-
cação de insulina, por enfermeira escolar, 
associada à troca da insulina basal por 
glargina, foi capaz de melhorar o contro-
le glicêmico, com redução da glicada em 
1,6%, sugerindo uma possível estratégia 
de intervenção neste grupo (B).24

HIPoGLICEMIA 

Não existe uma definição clara de 
valor para hipoglicemia. Há certo 
consenso na literatura de que valores 
entre 60 e 70 mg/dl indicam um risco 
de hipoglicemia grave. Nesses níveis, 
já há alterações nos sistemas contrar-
regulatórios e glicemias abaixo desse 
valor associam-se a sintomas de hipo-

glicemia e prejuízo da função cerebral 
(A).25 Em crianças, pode-se observar 
deterioração aguda da função cere-
bral em valores inferiores a 60 mg/dl 
(A).26 Recomendação da ADA sugere 
o nível de 70 mg/dl como definição 
para trabalhos de pesquisa e alvo gli-
cêmico inferior no controle de crian-
ças e adolescentes com diabetes (D).25

Não há evidência demonstrando 
qual a gravidade ou frequência de epi-
sódios hipoglicêmicos que estaria asso-
ciada a sequelas. Estas parecem ser mais 
relacionadas a episódios graves, com 
convulsão, ou repetidos, principalmen-
te numa idade mais precoce. Pacientes 
com maior risco para comprometimento 
cognitivo são aqueles diagnosticados 
antes dos 6 anos de vida, que podem 
cursar com deficiências em testes de 
memória verbal e visioespacial. Em um 
único estudo que precisa ser confirma-
do, a performance acadêmica encontra-
se comprometida em pacientes pouco 
tempo depois do diagnóstico, com piora 
progressiva do desempenho, parecendo 
atingir um platô na adolescência (B).27

Alguns estudos em crianças rela-
cionaram hipoglicemias graves com 
comprometimento neurocognitivo em 
funções visioespaciais. No entanto, em 
adultos, não houve declínio cogniti-
vo substancial em pacientes seguidos 
após o DCCT, apesar de uma taxa ele-
vada de hipoglicemias, inclusive com 
convulsão (B).13,28

A realização de exercício físico à 
tarde foi associada à maior frequên-
cia de hipoglicemia na noite subse-
quente à sua realização do que em 
dias sedentários, indicando uma cla-
ra necessidade de ajuste na terapêu-
tica após atividade física para mini-
mizar este risco (C).29

Crianças pequenas e seus cuida-
dores apresentam menor acurácia na 
percepção de hipoglicemia; portanto, 
devem-se encorajar medidas frequen-

QUADRo 2 Recomendações da ISPAD para o tratamento em todas as faixas etárias

JeJum ou pré-
prandial (mg/dl)

pós-prandial 
(mg/dl)

dormir
hemoGlobina 

Glicada (%)

Ideal 65-100 80-126 80-100 < 6,05

Ótimo 90 a 145 90-180 120-180 < 7,5%

QUADRo 1 Objetivos glicêmicos e de hemoglobina glicada por idade

idade
pré-prandial 

(mg/dl)
pós-prandial  

(mg/dl)
hemoGlobina 

Glicada (%)

Menos de 6 anos 100 a 180 110 a 200
Menos de 8,5 
(mais de 7,5)

De 6 a 12 anos 90 a 180 100 a 180 Menos de 8

De 13 a 19 anos 90 a 130 90 a 150 Menos de 7 a 7,5
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tes de glicemia, especialmente em 
momentos com flutuações previstas, 
tais como durante a noite, nos picos 
de ação de insulina, durante doenças e 
após exercício físico intenso (D).30

Outros fatores de risco para hipo-
glicemia, além da idade, são a história 
prévia de hipoglicemia grave, as hipo-
glicemias despercebidas, as doses mais 
altas de insulina, os níveis menores de 
hemoglobina glicada, a maior duração 
da doença e o sexo masculino (B).26

Pacientes diabéticos, especialmente 
crianças, devem sempre dispor de uma 
fonte de carboidrato de absorção rápida 
para consumo imediato (A).20

A conduta diante de um paciente 
hipoglicêmico varia em função da gra-
vidade do quadro. Hipoglicemias leves 
(caracterizadas por fome, tremor, ner-
vosismo, ansiedade, sudorese, palidez, 
taquicardia, déficit de atenção e compro-
metimento cognitivo leve) ou assintomá-
ticas podem32 ser tratadas com 15 g de 
carboidrato, preferencialmente glicose. 
Se não estiverem disponíveis tabletes de 
glicose, pode-se utilizar uma colher de 
sopa de açúcar ou mel, 150 ml de suco de 
laranja ou 150 ml de refrigerante comum. 
Nos casos moderados a graves com cefa-
leia, dor abdominal, agressividade, visão 
turva, confusão, tontura, dificuldade para 
falar ou midríase, deve-se oferecer ime-
diatamente 30 g de carboidrato (açúcar 
ou glicose) por via oral (D).22

A quantidade de carboidrato neces-
sária depende da idade e tamanho da 
criança, do tipo de insulina utilizado, da 
última aplicação e se houve exercício 
físico vigoroso. Em geral, quando fruto-
se é oferecida, necessita-se de quantida-
des maiores que quando são utilizados 
tabletes de glicose. Alimentos gordu-
rosos, como leite e chocolates, causam 
uma absorção mais lenta do açúcar e 
devem ser evitados no tratamento ini-
cial da hipoglicemia. Após o tratamen-
to, deve-se reavaliar a glicemia em 10 

a15 minutos. Caso não haja melhora, 
todo processo deve ser repetido (D).22

Se o paciente estiver inconsciente 
ou apresentando convulsões, o trata-
mento extra-hospitalar de escolha é o 
glucagon, na dose de 0,5 mg SC, para 
menores de 5 anos, e 1 mg, para maiores 
de 5 anos, podendo-se repeti-lo em dez 
minutos, se não houver resposta. O tra-
tamento hospitalar consiste em infusão 
venosa de glicose 0,3 a 0,5 mg/kg, segui-
da por glicose IV de manutenção (A).22,23,25

oBJETIVoS NUTRICIoNAIS 

Não existem determinações das necessi-
dades nutricionais específicas de crianças 
com diabetes tipo 1. As recomendações 
atualmente propostas derivam das neces-
sidades de crianças e adolescentes em 
geral (D).32  O ISPAD recomenda que todas 
as crianças e as suas famílias recebam 
orientação nutricional ao diagnóstico, 
em duas ocasiões subsequentes e, pelo 
menos, anualmente, seguindo os precei-
tos de alimentação saudável para todos. 
Não há estudos específicos para pacientes 
diabéticos, mas o foco do planejamento 
alimentar é atingir os objetivos glicêmicos, 
evitando hipoglicemia. Há diversas reco-
mendações da Associação Americana de 
Diabetes (ADA) em relação à nutrição de 
pacientes diabéticos em geral (D).34 

QUADRo 3 Distribuição do VET

Carboidrato – 50 a 55%

Sacarose <10% VET

Gorduras – 30 a 35%

< 10% saturada

< 10% poli-insaturada

> 10% monoinsaturada

Ômega 3 = 0,15 g/dia

Proteína 10 a15% 

Não deve haver restrição de carboi-
dratos em crianças com diabetes tipo 
1, para evitar efeitos deletérios no cres-
cimento. Em adultos, há evidências de 
que a quantidade de carboidrato inge-
rida numa refeição é mais importante 
que a fonte ou o tipo de carboidrato na 
determinação da glicemia pós-prandial 
e, consequentemente, na dose de insuli-
na necessária, havendo maior satisfação 
e melhor controle glicêmico com o uso 
de dieta por contagem de carboidratos 
e ajuste da dose de insulina por refei-
ção.35 Para crianças, ainda não há estu-
dos semelhantes, mas a possibilidade de 
adequar o apetite à ingestão de carboi-
dratos e à dose de insulina, tornando o 
tratamento mais flexível, pode reduzir os 
problemas com a irregularidade alimen-
tar, comumente observada em pré-es-
colares. Estudos recentes mostram que 
a precisão da contagem de carboidratos 
efetuada pelos pais associa-se à redução 
dos níveis de hemoglobina glicada em 
crianças (B).36

Não há evidências que um método 
de contagem de carboidratos (substitui-
ção por porções, gramas, índices ou carga 
glicêmica) seja superior aos demais. Em 
diabéticos adolescentes, menor consu-
mo de açúcar simples e maior ingestão 
de fibras na dieta, além de padrões regu-
lares de alimentação, foram associados a 
melhor controle glicêmico (C).34

Deve-se realizar a adequação do 
plano alimentar em função do cresci-
mento e desenvolvimento acompanha-
dos, basicamente, por peso e altura.33 
De forma semelhante, devem-se efetuar 
ajustes em função do índice de massa 
corporal (IMC), com restrição calórica, 
se houver evolução para sobrepeso. 

AVALIAção Do CRESCIMENTo  
E DESENVoLVIMENTo

O acompanhamento do crescimen-
to é parte essencial do exame físico 
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pediátrico. Todas as crianças devem 
ser medidas e pesadas a cada consulta 
periódica, com os dados plotados nos 
gráficos de referência adotados nos 
serviços.38 A velocidade de crescimen-
to normal é um ótimo índice de saúde 
global, enquanto déficits de cresci-
mento indicam mal controle ou doen-
ças associadas, como hipotireoidismo 
ou doença celíaca, que devem ser ras-
treadas nestas situações (D).23

A avaliação do desenvolvimento 
puberal é importante, pois a evolução 
adequada também reflete o bom con-
trole metabólico. Além disso, na medi-
da em que a puberdade progride, há 
um aumento fisiológico da resistência 
insulínica, indicando a necessidade de 
ajustes nas doses de insulina, além de 
maior vigilância devido à dificuldade 
esperada no controle.

oBJETIVoS LIPÍDICoS 

Estudos como Bogalusa Heart Study 
(BHS), entre outros, demonstraram que 
o processo de aterosclerose inicia-se na 
infância e a extensão da doença relacio-
na-se ao número e à gravidade dos fato-
res de risco cardiovascular encontrados.39 
Diabetes é um fator de risco isolado para 
o desenvolvimento de doença coronaria-
na em adultos35 e contribui também para 
aterosclerose precoce em crianças (A).40 

O estudo SEARCH, que avaliou jovens 
com diabetes mellitus tipo 1, indicou uma 
alta frequência de dislipidemia nestes 
pacientes, com 3% dos pacientes apre-
sentando LDLc > 160 mg/dl, 15% > 130 
mg/dl e 48% > 100 mg/dl. No entanto, 
somente 1% destes pacientes recebia 
terapêutica medicamentosa hipolipe-
miante, mostrando claramente um hia-
to entre as recomendações clínicas mais 
agressivas e sua aplicação clínica (A).41

As recomendações da Academia 
Americana de Pediatria (AAP) de 2007 

para crianças sugerem screening seletivo 
em pacientes com risco, que consiste em 
história familiar de doença cardiovascular 
precoce ou de dislipidemia, ou a presen-
ça de fatores de risco como diabetes (tipo 
1 ou 2), obesidade, hipertensão (D). Na 
mesma época o United States Preventive 
Services Task Force (USPSTF) concluiu não 
haver evidências suficientes para reco-
mendar-se o screening universal (C).44

Recomendações mais recentes do 
Expert Panel Integrated Guidelines for 
Cardiovascular Health and Risk Reduction 
in Children and Adolescents foram publi-
cadas em 2011, endossando screening 
universal de crianças entre 9 e 11 anos e 
um segundo rastreio após os 17 anos. As 
dosagens de LDL antes da puberdade 
mantêm um padrão estável na vida adul-
ta. Já as dosagens realizadas durante a 
puberdade podem refletir níveis menores 
de LDL devido à influência hormonal.

Independentemente da falta de 
evidências em relação ao screening de 
dislipidemia na população pediátrica 
em geral, há consenso em que a popula-
ção diabética deve ser rastreada pois faz 
parte do grupo de pacientes com pelo 
menos um fator de risco cardiovascular, 

nos quais a avalição deve ser feita a par-
tir dos 2 anos. O posicionamento da ADA 
2003 e 2005 indica screening para dislipi-
demia em crianças com diabetes tipo 1 a 
partir dos 2 anos de idade, repetindo-se a 
cada cinco anos se a avaliação inicial for 
normal.  Para pacientes com diabetes tipo 
2, a avaliação inicial deve ser feita com o 
diagnóstico e a cada dois anos (D).43,44,45. 

Níveis limítrofes (LDL = 100 a 
129  mg/dl) ou anormais (LDL > 
130  mg/dl) devem ser rechecados e, 
caso confirmados, recomenda-se tra-
tamento nutricional inicial, reduzin-
do gorduras saturadas para < 7% das 
calorias diárias e limitando a ingestão 
de colesterol a < 200 mg/dia. Indica-se 
tratamento medicamentoso para níveis 
de LDL > 160 mg/dl ou que se mantêm 
> 130 mg/dl após intervenção nutricio-
nal e de mudança de estilo de vida (D).44

A AACE recomenda farmacoterapia 
para crianças e adolescentes maiores 
de 8 anos que não respondem suficien-
temente a mudanças no estilo de vida, 
falhando em atingir os seguintes crité-
rios (B): LDL-C ≥190 mg/dl, ou LDL-C 
≥160 mg/dl na presença de 2 ou mais 
fatores de risco (diabetes inclusive). 

QUADRo 4 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

O bom controle glicêmico deve ser objetivo do tratamento em 
crianças e adolescentes, pois a gênese de complicações micro e 
macrovasculares inicia-se já nesta faixa etária

A

Os objetivos de hemoglobina glicada devem ser < 7,5%, porém com 
individualização por faixa etária e risco

D

Eventos de hipoglicemia grave devem ser evitados, pois podem 
levar a prejuízo neuropsicomotor a longo prazo

B

Rastreio de complicações deve iniciar-se na adolescência B

Tratamento adequado das comorbidades – dislipidemia, hipertensão 
para redução de risco cardiovascular deve ser realizado

D

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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O posicionamento recente da Ame-

rican Heart Association (AHA) insere os 

pacientes diabéticos tipo 1 em um grupo de 

alto risco para desenvolver doença cardio-

vascular precoce, (A) recomendando níveis 

de LDL colesterol inferiores a 100 mg/dl, 

associados a IMC < 90%, pressão arterial 

inferior a 90% do valor recomendado para 

idade e sexo e controle glicêmico com 

A1c menor que 7%. Caso esses objetivos 

não sejam atingidos, recomenda-se o uso  

de medicações hipolipemiantes (D).44

Ensaios clínicos de curta duração 

demonstraram eficácia e segurança 

no uso de sinvastatina, lovastatina e 

pravastatina em crianças e adolescen-

tes (A).46 Os objetivos terapêuticos são 

LDLc < 100 mg/dl e HDLc > 35 mg/dl 

e triglicerídeos < 150 mg/dl. Apesar 

das recomendações, até o momento 

não existem evidências de desfecho 

cardiovascular a longo prazo que para 

o tratamento farmacológico em jovens 

com diabetes tipo 1 e 2 (D).46,47 

oBJETIVoS PRESSÓRICoS

Considera-se hipertensão em crianças e 
adolescentes uma média de pressão sis-
tólica ou diastólica maior que 95% para 
idade e sexo, em três medidas distintas, 
uma vez excluídas outras causas.48,49 
Hipertensão predispõe ao desenvolvi-
mento de ateroesclerose em crianças e 
adultos jovens, constituindo-se em um 
fator de risco cardiovascular bem-esta-
belecido em adultos. Crianças e adoles-
centes hipertensos têm mais chance de 
serem hipertensos na vida adulta. Em 
crianças com hipertensão leve detecta-
se hipertrofia ventricular esquerda em 
40 a 45% dos pacientes. 

A hipertensão arterial é uma 
comorbidade comum do DM, poden-
do contribuir tanto para lesões micro 
quanto macrovasculares.52,53

Existem diversos ensaios clínicos 
randomizados demonstrando que o 
tratamento de hipertensão reduz o ris-
co cardiovascular e a mortalidade. (A) 
Em crianças, as evidências são indire-

tas, indicando intervenção para redu-
ção de pressão arterial. 

O tratamento inclui medidas far-
macológicas e não farmacológicas e 
envolve intervenção alimentar, exer-
cícios e controle de peso (B) (adulto). 
Se não houver eficácia em 3 a 6 meses, 
será indicado tratamento farmacoló-
gico, sendo a classe de medicamentos 
de escolha a dos inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina (IECAs). 
O uso dos IECAs é eficaz e seguro em 
crianças e estudos clínicos randomiza-
dos demonstraram as mesmas ações 
de redução de pressão e proteinúria 
encontradas em adultos (A), mas não 
existem estudos específicos relativos a 
DM (D). 

Em 2004, o National High Blood 
Pressure Education Program Wor-
king Group (NHBPEP), reviu os objeti-
vos pressóricos para cada grupo. Em 
pacientes com comorbidades como 
diabetes, os objetivos são PA menor 
que o percentil 90 para idade, sexo e 
altura.51

TABELA 1 Percentis de pressão arterial conforme altura e sexo

alTura 
(cm)

meninos  
pas p90%

meninos
pas p95%

meninos
pad p90%

meninos
pad p95%

meninas
pas p90%

meninas
pas p95%

meninas
pad p90%

meninas
pad p95%

100 109 112 65 70 110 113 66 70

110 113 118 68 110 112 115 68 72

120 115 120 70 112 114 118 70 74

130 117 122 72 114 118 123 72 75

140 120 124 73 118 122 126 73 76

150 125 130 74 123 125 130 74 77

160 133 138 75 126 129 134 75 78

170 140 146 77 130 133 138 76 80

180 144 151 79 134

190 143 148 81 138

Pressão arterial medida em mmHg; PAS: pressão arterial sistólica. PAD: pressão arterial diastólica.                                                                                                                                        
Fonte: www.nhlbi.nih.gov/health/ prof/heart/hbp/hbp_ped.pdf
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INTRoDUção

O controle da glicemia reduz de forma 
significativa as complicações do diabe-
tes mellitus (DM).1,2 Assim, métodos 
que avaliam a frequência e a magnitu-
de da hiperglicemia são essenciais no 
acompanhamento do DM, visando a 
ajustes no tratamento. Até a década de 
1970, a avaliação do controle glicêmico 
era feita apenas com medida domiciliar 
da glicosúria e dosagens ocasionais de 
glicemia de jejum. Desde então, houve 
avanços significativos nos métodos 
utilizados, com o desenvolvimento de 
testes que avaliam o controle glicêmi-
co em longo prazo, como a hemo-
globina glicada (HbA1c), assim como 
aqueles que detectam flutuações da 
glicemia ao longo do dia, como o auto-
monitoramento da glicemia capilar 
(AMGC) e o sistema de monitoramento 
contínuo da glicose em líquido intersti-
cial (SMCG).

DoSAGEM DE GLICEMIA

A dosagem da glicemia geralmente é 
feita no soro ou plasma, mas alguns la-
boratórios medem-na no sangue total, 
que é 10% a 15% mais baixa. O método 
mais utilizado atualmente para dosa-
gem de glicemia é o enzimático, com 
oxidase ou hexoquinase. O tubo ideal 
para coleta de sangue visando à dosa-
gem da glicemia deve conter fluoreto. 
A coleta sem fluoreto pode ser efetua-

da, mas deve ser centrifugada logo 
após a venopunção. O armazenamen-
to prolongado da amostra, sem centri-
fugação e sem fluoreto, permite meta-
bolismo da glicose pelas hemácias, que 
não necessitam de insulina para capta-
ção de glicose. A temperatura ambien-
te pode acelerar esse processo. Em re-
frigerador, a glicose permanece estável 
por algumas horas na amostra de san-
gue. A adição de fluoreto nos tubos 
previne estes processos, posto que ini-
be a glicólise.3

A dosagem de glicemia geralmen-
te é realizada em jejum (sendo reco-
mendada a ausência de qualquer in-
gestão alimentar, exceto água, por pelo 
menos 8 horas). Hoje, sabe-se que a gli-
cemia de jejum (GJ) é insuficiente para 
acompanhamento do controle glicê-
mico de pacientes com DM, pois reflete 
apenas uma medida pontual, no mo-
mento da coleta de sangue.

A dosagem de glicemia pós-pran-
dial também pode ser efetuada (1 a 2 
horas após o início da ingestão alimen-
tar) e permite avaliar picos hiperglicê-
micos pós-prandiais associados a risco 
cardiovascular e estresse oxidativo.4 
Entretanto, também representa uma 
medida pontual, que pode não refletir 
o que ocorre nos demais dias e horá-
rios não avaliados. Mas pode ser útil 
em pacientes com DM tipo 2 (DM2) 
que não realizam AMGC.

A dosagem de glicemia simultane-
amente à realização de uma aferição 

da glicemia capilar pode ser utilizada 
para testar a acurácia dos resultados 
do automonitoramento. Esse teste 
deve ser feito de preferência em jejum, 
já que a concentração de glicose no 
sangue venoso e capilar é semelhante 
em jejum, mas amostras pós-prandiais 
podem ser 20% a 25% mais elevadas no 
sangue capilar. O uso de sangue veno-
so no glicosímetro, em vez do sangue 
capilar, pode eliminar este problema.5

HEMoGLoBINA GLICADA

A medida da HbA1c é um método que 
permite avaliação do controle glicê-
mico em longo prazo. Deve ser solici-
tada rotineiramente a todos pacientes 
com DM (em média, a cada 3 meses), 
desde a avaliação inicial, para deter-
minar se o alvo do controle da glice-
mia foi atingido e/ou mantido. Recen-
temente, o teste foi reconhecido 
como um dos critérios para o diagnós-
tico de DM, quando ≥ 6,5%.6

O termo hemoglobina glicada é 
utilizado para designar a hemoglobina 
conjugada à glicose, processo que 
ocorre de forma lenta, não enzimática 
e é diretamente proporcional à glicose 
no ambiente. Como as hemácias são li-
vremente permeáveis à glicose, a me-
dida de HbA1c reflete o histórico da 
glicemia ao longo dos 120 dias prévios, 
tempo de vida médio dos eritrócitos. A 
HbA1c é uma das formas de hemoglo-
bina glicada. Sua mensuração repre-

Métodos para avaliação do controle glicêmico
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senta o controle glicêmico de maneira 
mais fidedigna do que a medida do to-
tal de hemoglobinas glicadas.7

A dosagem de HbA1c pode ser  
realizada por diversos métodos, sendo 
o ideal a cromatografia líquida de alta 
performance (HPLC). A padronização 
dos resultados da HbA1c está sendo 
realizada mundialmente. Preconiza 
que, mesmo por diferentes métodos 
aceitos para dosagem, os resultados 
sejam calibrados de modo a ter a mes-
ma faixa de referência, de acordo com a 
utilizada no Diabetes Control and Com-
plications Trial (DCCT).8 É fundamental 
que os laboratórios brasileiros também 
participem dessa iniciativa e isto vem 
acontecendo nos últimos anos.

Ao mensurar a HbA1c, avalia-se a 
média das glicemias do paciente nos 
últimos 90 a 120 dias. Este período não 
é avaliado de forma homogênea, já 
que eventos mais recentes contribuem 
de forma mais significativa para o re-
sultado final. Enquanto a participação 
do perfil glicêmico nos últimos 30 dias 
é de cerca de 50% do total, os dias 90 a 
120 são responsáveis por cerca de 10% 
apenas. Assim, o teste pode ser solici-
tado após 1 mês de modificações do 
tratamento para avaliar respostas a 
mudanças terapêuticas.3

Além disso, há variações das 
contribuições da glicemia de jejum e 
pós-prandial de acordo com o nível 
da HbA1c. Em pacientes com HbA1c 
próxima ao limite da normalidade, a 
contribuição da glicemia pós-pran-
dial é mais significativa. Para níveis 
mais elevados de HbA1c (≥ 8,5%), a 
contribuição da glicemia de jejum é 
preponderante.9

Deve-se medir a HbA1c rotineira-
mente em todos os pacientes portado-
res de diabetes. Naqueles em uso de 
antidiabéticos orais que não utilizam 
insulina e apresentam controle glicê-
mico satisfatório e estável, a avaliação 

pode ser feita pelo menos duas vezes 
por ano (A). Nos demais, a medida é re-
comendada pelo menos três vezes ao 
ano. A frequência da mensuração de 
HbA1c deve ser individualizada, de-
pendendo da condição clínica do pa-
ciente e das mudanças efetuadas no 
tratamento.10

Tem sido proposta a utilização da 
glicemia média estimada (GME) como 
forma de “traduzir” melhor aos pacien-
tes o significado prático da HbA1c. A 
GME é estabelecida por meio de um 
cálculo matemático simples, sendo 
GME = 28,7 × A1c – 46,7.10,11 O Quadro 
1 apresenta algumas das correlações 
entre HbA1c e GME.

Embora a HbA1c seja um excelen-
te indicativo do controle glicêmico na 
maioria dos casos, há fatores capazes 
de influenciar este parâmetro inde-
pendentemente da glicemia, “falsean-
do” os resultados obtidos.7,8,12 Esses 
fatores devem ser suspeitados nos ca-
sos em que há discrepância entre a 
HbA1c e as glicemias capilares ao lon-
go do período estudado e estão enu-
merados a seguir:
•	 Anemias e hemoglobinopatias: a 

hemólise pode interferir na deter-
minação da HbA1c, pois hemácias 
mais antigas são mais glicadas do 
que as mais jovens. Assim, se o 
tempo de vida dos eritrócitos for 
reduzido (como ocorre na anemia 
hemolítica), a HbA1c pode ser fal-
samente baixa. Por outro lado, se a 
eritropoiese é interrompida, como 
na anemia aplásica, haverá uma 
população de hemácias mais anti-
gas e, consequentemente, mais 
glicadas, o que pode resultar em 
HbA1c falsamente elevada. Ane-
mia ferropriva leva a resultados fal-
samente mais altos do que o espe-
rado. Hemoglobinopatias também 
podem confundir os resultados da 
HbA1c não apenas por alterarem a 

sobrevida das hemácias, mas por-
que hemoglobinas (Hb) anormais 
podem apresentar sobreposição 
em seus picos eletroforéticos com 
HbA1c, afetando o seu resultado 
por alguns métodos. Alguns méto-
dos de HPLC identificam e quantifi-
cam as Hbs variantes; outros po-
dem apenas expressar resultados 
muito baixos ou altos. Os métodos 
imunológicos parecem não ser afe-
tados por esta interferência.3,8,9

•	 Uremia: em pacientes urêmicos, a 
Hb sofre processo de carbamilação 
e a medida de Hb carbamilada é 
um indicador útil do estado urêmi-
co. Em pacientes com DM e insufi-
ciência renal, a carbamilação da Hb 
pode interferir em sua glicação e 
levar a resultados falsamente mais 
elevados. Outro problema adicio-
nal em pacientes com insuficiência 
renal é o encurtamento da meia-
vida das hemácias, o que também 
pode interferir na HbA1c.3,7,12

•	 Drogas: o AAS pode levar à forma-
ção de um derivado de Hb “acetila-
do”, o qual pode interferir na deter-
minação de HbA1c por alguns 
métodos, resultando em valores 
falsamente elevados. O consumo 
abusivo de álcool, semelhante ao 
AAS, pode levar à formação do 
mesmo derivado “acetilado”, inter-
ferindo também nas dosagens de 
HbA1c. O uso prolongado das vita-
minas C e E também tem sido estu-
dado como possível fonte de inter-
ferência negativa nas dosagens de 
HbA1c por inibição direta da glica-
ção da hemoglobina. Contudo, os 
resultados destes estudos são con-
traditórios e não está claro, até o 
momento, se a utilização das vita-
minas C ou E altera verdadeira-
mente os valores de HbA1c.7

•	 Dislipidemia: hipertrigliceridemia 
muito acentuada pode interferir 
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na mensuração de HbA1c por al-
guns métodos, ao menos o turbidi-
métrico, simulando resultados fal-
samente mais baixos do que 
aqueles correspondentes ao con-
trole glicêmico.13

Ainda é controverso se há interfe-
rência na HbA1c por idade, etnia ou 
fatores individuais.

Recentemente, desenvolveu-se um 
monitor portátil de hemoglobina glica-
da que utiliza 5 Ul de sangue capilar e 
fornece o resultado em porcentagem 
após cinco minutos. É um método com 
ótima acurácia,14 certificado pela 
NGSP,15 e que pode ajudar no controle 
dos pacientes ambulatoriais para to-
mada de decisões terapêuticas como 
recomenda a ADA.16,17

QUADRo 1 Correlações das glicemias

hba1c %
Gme

mg/dl mmol/l 

6 126 7

6,5 140 7,8 

7 154 8,6 

7,5 169 9,4 

8 183 10,1 

8,5 197 10,9 

9 212 11,8

9,5 226 12,6 

10 249 13,4

AUToMoNIToRAMENTo 
DoMICILIAR DAS GLICEMIAS

O desenvolvimento da AMGC revolu-
cionou o manejo do DM. Este método 
é bastante útil para avaliação do con-
trole glicêmico, de modo complemen-
tar à dosagem de HbA1c, e permite 
que os próprios pacientes identifiquem 
a glicemia capilar (GC) em diversos mo-

dor com programas informatizados es-
pecíficos. A avaliação com transferência 
computadorizada permite obter resul-
tados mais fidedignos, evitando erros 
decorrentes da alteração de resultados 
pelo paciente de forma voluntária ou 
por equívocos nas anotações, devendo 
ser encorajado.

Para pacientes em tratamento in-
tensivo com múltiplas injeções de in-
sulina ou sistema de infusão contínua, 
a AMGC deve ser realizada, em média, 
quatro vezes por dia, geralmente an-
tes das refeições e ao deitar.10 Nestes 
casos, a GC é essencial para a determi-
nação da dose de insulina a ser utiliza-
da antes de cada refeição. Esta última 
é determinada pela contagem de car-
boidratos + correção da glicemia, sen-
do determinada por glicemia atual – 
glicemia – alvo/fator sensibilidade. O 
fator sensibilidade é determinado por 
1.800/dose total de insulina em uso 
para pacientes que utilizam análogos 
ultrarrápidos de insulina e 1.500/dose 
total de insulina para aqueles em uso 
de insulina regular. Atualmente, dis-
pomos de softwares e aplicativos que 
chamamos de “calculadora de bolus”. 
São ferramentas que recebem a infor-
mação da contagem dos carboidratos 
e do valor da glicemia e oferecem uma 
sugestão do bólus a ser ministrado 
naquele momento. Levam em consi-
deração não só estes dados, mas ou-
tros parâmetros como alvo da glice-
mia, média de subida da glicemia, 
insulina ativa etc. Essas calculadoras 
mostraram-se melhores que o cálculo 
manual no controle glicêmico de DM1 
em usuários de bombas de insulina.21 
Medidas mais frequentes da glicemia 
são recomendadas em situações es-
peciais (gestação, doenças intercor-
rentes, períodos de intenso estresse 
emocional) ou em alguns dias selecio-
nados de cada mês. AMGC também 
deve ser recomendada antes de dirigir 

mentos do dia e possam atuar corrigin-
do rapidamente picos hiperglicêmicos 
ou episódios de hipoglicemia.

A AMGC é efetuada com a inserção 
de uma gota de sangue capilar em uma 
fita biossensora descartável contendo 
glicose desidrogenase ou glicose oxi-
dase acoplada a um dispositivo médico 
(glicosímetro). A maioria dos glicosí-
metros utilizados quantifica glicose 
plasmática (esta informação está dis-
ponível na caixa de fitas). Após sofrer 
ação enzimática, há uma reação eletro-
química diretamente proporcional à 
concentração de glicose. A faixa de 
medição vai de 10 a 600 mg/d (depen-
dendo da marca do monitor). Fitas rea-
tivas para medição de glicemia sem 
glicosímetro, mediante leitura visual 
por comparação com escala de cores, 
também estão disponíveis. O teste usa 
a reação glicose-oxidase/peroxidase 
que, junto com corantes, acarreta uma 
alteração na cor da fita, a qual é direta-
mente proporcional à concentração de 
glicose na amostra de sangue capilar. 
Esse teste, mais barato, não é recomen-
dado, pois é bastante subjetivo, sujeito 
à interpretação do paciente e depen-
dente da sua acuidade visual.18

A AMGC é atualmente preconizada 
para pacientes com DM tipo 1 (DM1) e 
aqueles com DM2 em uso de insulina. 
Nesses indivíduos, o método permite 
redução do risco de hipoglicemias e 
melhor entendimento do efeito dos di-
versos alimentos, do estresse e dos 
exercícios sobre a glicemia. Além disso, 
pode ser usado para tomada de deci-
sões sobre a dose de insulina a ser utili-
zada em tempo real.19,20 Permite ainda 
ajustes de insulina de forma retrospec-
tiva, nas consultas médicas, com base 
nos resultados obtidos ao longo de se-
manas e meses. Esses resultados po-
dem ser registrados manualmente pelo 
paciente durante o período ou transfe-
ridos diretamente para um computa-
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e de realizar atividade física.10 Monito-
ramento pós-prandial pode ser reco-
mendado a pacientes: 1) com HbA1c 
elevada e glicemias de jejum dentro 
do alvo; 2) em início de tratamento in-
tensivo, com problemas para atingir o 
controle glicêmico; 3) que estejam fa-
zendo ajustes na contagem de carboi-
drato ou do fator sensibilidade. Medi-
da de 7 GC ao dia (pré e pós-prandial e 
ao deitar) por três dias pode ser bas-
tante útil para avaliação do perfil gli-
cêmico como um todo em indivíduos 
em insulinoterapia intensiva do tipo 
basal-bólus, a cada 3 ou 4 meses.22 Pa-
cientes com DM2 em uso de esque-
mas menos agressivos de insulina ge-
ralmente necessitam de uma 
frequência menor de medidas por dia 
(duas ou três ao dia) do que aqueles 
em esquema basal-bolus.

Ainda não há consenso sobre a 
utilização de AMGC em pacientes com 
DM2 tratados apenas com antidiabé-
ticos orais. Alguns recomendam seu 
uso em todos os casos (embora em 
uma frequência menor do que a pre-
conizada para os usuários de insulina), 
sugerindo que essa conduta poderia 
tornar os pacientes mais independen-
tes, cooperativos, motivados e cientes 
dos fatores que afetam suas glicemias. 
É razoável indicar o teste para casos 
selecionados, como, p. ex., após gran-
des mudanças terapêuticas, em mo-
mentos de descompensação metabó-
lica ou em épocas de instabilidade do 
controle glicêmico.23,24 Monitoramen-
to ocasional da GC após as refeições 
pode ser útil em pacientes que usam 
drogas capazes de atuar na glicemia 
pós-prandial.22

Uma importante limitação da 
AMGC é a necessidade de obtenção do 
sangue capilar na polpa digital. Embo-
ra o uso de dispositivos capazes de ob-
ter sangue com pouca ou nenhuma 
dor tenha reduzido este problema, isso 

ainda é um incômodo para diversos 
pacientes. Em alguns glicosímetros é 
permitido utilizar sangue capilar obti-
do de locais alternativos do corpo, 
como o antebraço, para preservar a 
polpa digital. Embora sejam úteis, po-
dem demonstrar até 20% de diferença 
em relação ao sangue obtido da polpa 
digital, especialmente em períodos de 
mudanças rápidas da glicemia, como o 
pós-prandial ou pós-exercício, deven-
do ser evitados em situações de hipo-
glicemias ou pós-prandiais.3 O desen-
volvimento de novas técnicas de 
monitoramento da glicose, não invasi-
vas, tem sido alvo de diversas pesqui-
sas. Exemplo é o desenvolvimento de 
monitor de glicose via pulso de luz (es-
pectroscopia) totalmente não invasivo 
<http://www.c8medisensors.com/
home/>.

SISTEMA DE MoNIToRAMENTo 
CoNTÍNUo DA GLICoSE

Este método permite medir continua-
mente a glicose no líquido intersticial, 
o que pode identificar tendências do 
perfil glicêmico que não tenham sido 
identificadas pela AMGC. O sistema 
funciona mediante a implantação de 
um sensor no tecido subcutâneo, que 
transmite informações a um aparelho 
monitor, as quais podem ser transferi-
das para um computador. Apesar de o 
SMCG ser bastante útil em diversas si-
tuações clínicas, nem sempre está dis-
ponível no nosso meio, especialmente 
no Sistema Único de Saúde (SUS).

O sensor é implantado de forma 
semelhante a uma bomba de insulina e 
contém glicose oxidase. A glicose se di-
funde através de uma membrana para 
alcançar a camada contendo a enzima. 
Esta converte a glicose em sinal eletrô-
nico, diretamente proporcional à con-
centração de glicose. O(s) sensor(es) 
disponíveis no mercado brasileiro de-

vem ser trocados a cada três dias, po-
rém os novos modelos podem ser tro-
cados a cada 6 dias. Além disso, esse 
novo modelo é quase 70% menor que 
o anterior, mais preciso e tem inserção 
em 90 graus, aumentando e muito a 
adesão ao tratamento.25 Sensores no-
vos mais precisos estão em fase de tes-
tes para serem disponibilizados no 
mercado. Um deles possui dois senso-
res, para um corrigir o outro. O sistema 
irá combinar um sensor eletroquímico 
– cientificamente conhecido como um 
sensor de glicose-oxidase – e a tecno-
logia utilizada nos sistemas atuais de 
CGM (sensor óptico) para fornecer va-
lores exatos de glicose. Pela combina-
ção de duas tecnologias de medição 
distintas, os dois sensores funcionam 
como uma checagem e um balanço, 
para garantir a segurança de um futuro 
pâncreas artificial. A medida da glicose 
é feita a cada 10 segundos e as médias 
são armazenadas a cada 5 minutos, 
perfazendo, portanto, 288 médias ao 
dia. Há um atraso de 10 a 15 minutos 
em relação à GC e é necessária a cali-
bração pela glicemia capilar duas a 
quatro vezes ao dia.26,27

Os resultados obtidos com o sen-
sor são transferidos para o monitor, 
aparelho semelhante a um Holter, que 
armazena os dados e é utilizado para 
calibração. Nos modelos que permitem 
visualização em tempo real da glicose, 
estes resultados são apresentados no 
monitor. O sensor pode ser conectado 
ao monitor por meio de um cabo ou 
não conter fios, com transmissão dos 
resultados por radiofrequência. No Bra-
sil ainda não dispomos de modelos de 
SMCG que realizem a leitura de modo 
cego (sem conhecimento dos resulta-
dos pelo paciente usuário) e não te-
nham fios conectando os sensores aos 
monitores. Estarão, contudo, em breve 
em nosso mercado. Isso facilitará a 
identificação de alterações glicêmicas 
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em situações específicas, por 3 a 6 dias, 
que gerarão um relatório retrospectivo 
para posterior tomada de decisões pela 
equipe de saúde.

O SMCG pode ser utilizado por um 
período limitado de tempo (geralmen-
te 72 horas) para avaliação retrospecti-
va do perfil glicêmico, ou por tempo 
indeterminado, como parte do trata-
mento. No primeiro caso, atualmente, 
o paciente utiliza o método por cerca 
de 72 horas, após as quais os dados são 
transferidos para um computador e 
analisados retrospectivamente. As va-
riações da glicemia são identificadas e 
associadas à alimentação, ao uso de in-
sulina, ao sono e à atividade física dos 
pacientes. Esses dados devem ser re-
gistrados em um diário pelos próprios 
pacientes. Para essa modalidade de 
uso, o SMCG deve ter, preferencialmen-
te, leitura “cega”. As principais indica-
ções desse exame são HbA1c discre-
pante de GC (nesses casos também é 
aconselhável dosar a frutosamina, pois 
pode tratar-se de condição que altere a 
Hb ou sua glicação), incapacidade de 
detectar tendências de hiperglicemia 
em pacientes com HbA1c elevada e re-
lato de ausência de sintomas de hipo-
glicemia. Alguns autores recomendam 
sua utilização periódica por todos os 
usuários de sistema de infusão subcu-
tânea de insulina. Após observações 
detalhadas das informações obtidas, 
podem ser realizados ajustes de insuli-
na para melhorar o controle metabó-
lico e evitar episódios de hipoglice-
mia.26,27 Uma metanálise de estudos 
randomizados utilizando SMCG retros-
pectivo em DM1 demonstrou, de um 
modo geral, que este não foi mais efi-
caz do que a AMGC para reduzir a 
HbA1c, mas melhorou a detecção da 
hipoglicemia noturna assintomática.28

O SMCG, de forma mantida, pode 
ser utilizado em pacientes usuários de 
insulina, geralmente do tipo 1, em es-

quema basal-bolus, para guiar o uso de 
insulina. Nesse caso, é essencial que a 
leitura seja disponível ao paciente em 
tempo real. As informações disponíveis 
são as médias de glicose exibidas a 
cada 5 minutos no monitor, setas de-
monstrando se a GC está caindo ou su-
bindo e em qual velocidade (1, 2, 3 ou 
mais de 3 mg/dl/minuto para mais ou 
para menos), gráficos indicando o com-
portamento da glicose ao longo do 
tempo e alarmes para hipo e hipergli-
cemia. De um modo geral, saber a ten-
dência da glicemia é também muito 
importante, assim como conhecer seu 
número absoluto. Essas informações 
podem reduzir o tempo de exposição à 
hiperglicemia, prevenir hipoglicemias, 
reduzir amplas flutuações da glicemia 
e modificar comportamentos por parte 
dos pacientes.26,27 O monitoramento da 
GC continua recomendado para a to-
mada de decisões no manejo de hiper 
ou hipoglicemia, mesmo em pacientes 
que utilizam monitoramento contínuo. 
Já é uma realidade no mercado brasi-
leiro o uso de sensores de glicemia 
acoplado à bomba infusora, onde o 
próprio display da bomba é o receptor 
para o sensor, evitando dois aparelhos 
na cintura do paciente. Além disso, os 
dados do sensor podem ser utilizados 
na calculadora de bolus inserida na 
bomba para correções das glicemias.

Um grande estudo prospectivo 
comparando esquema basal-bolus com 
e sem SMCG em pacientes com DM1 
demonstrou que, nos indivíduos de 25 
anos de idade ou mais, o uso de moni-
toramento contínuo, com leitura dos 
resultados em tempo real, foi eficaz 
para reduzir a HbA1c. O benefício do 
tratamento foi associado à adesão ao 
tratamento (tempo de uso do sensor 
durante o período de estudo). A falta 
de adesão foi um importante fator limi-
tante ao sucesso do tratamento em po-
pulações mais jovens.29 O Sensor- 

Augmented Pump Therapy for A1C 
Re duc tion 3 Trial (STAR 3) demonstrou 
recentemente o benefício do seu uso 
em todos os grupos etários, sem au-
mento do risco de hipoglicemia.30

É importante lembrar que nem to-
dos pacientes com DM1 são candida-
tos ao uso do SMCG como parte do seu 
tratamento. Além de ser um procedi-
mento caro, necessita de grande ade-
são, motivação e conhecimento acerca 
do DM. Para seu início, o paciente e sua 
família devem ser esclarecidos acerca 
dos procedimentos a seguir e da per-
sistência da necessidade de medir gli-
cemias capilares regularmente. Atual-
mente, o uso de SMCG pode ser 
recomendado a pacientes com DM1 
que demonstrem adesão satisfatória 
ao tratamento para reduzir a HbA1c 
em casos selecionados (boa motivação, 
boa adesão e incapacidade de atingir 
HbA1c < 7%), assim como em casos de 
hipoglicemias frequentes ou assinto-
máticas. Também pode ser útil em ca-
sos de glicemia lábil, gestantes, atletas, 
pacientes com gastroparesia ou que 
tenham medo de hipoglicemia capaz 
de limitar o uso adequado de insulina. 
Como não é possível disponibilizar 
esse procedimento pelo SUS em todos 
os casos, ele deve ser indicado apenas 
aos casos em que o controle glicêmico 
adequado (sem hiper ou hipoglicemias 
significativas) não foi obtido com todos 
os outros recursos disponíveis (uso de 
análogos, sistema de infusão subcutâ-
nea de insulina, orientação dietética, 
revisão do estilo de vida e educação 
adequada) e quando houver adesão ao 
tratamento.26,27

É importante lembrar ainda que o 
método apresenta limitações, como o 
atraso de 10 a 15 minutos em relação 
às glicemias capilares; pode subestimar 
hipoglicemias; tem uma incidência de 
erro de cerca de 15%, alto custo e ainda 
não há protocolos definidos para ajus-
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te de dose de insulina com base nos 
resultados obtidos em tempo real. 
Mesmo nos usuários de sistema de in-
fusão subcutânea de insulina acoplada 
ao SMCG (ao menos nos modelos dis-
poníveis comercialmente em nosso 
meio), não há comunicação entre a 
medida de glicose e a aplicação de in-
sulina. Dessa forma, é necessário que o 
paciente seja treinado para realizar os 
ajustes necessários no seu tratamento 
com os resultados obtidos, o que pode 
ser bastante complexo.

Têm-se desenvolvido diversos ti-
pos de sensores de glicose não invasi-
vos, sem utilização de sangue capilar. 
Entre eles, sensores de luz na polpa di-
gital, que utilizam tecnologia para me-
dir a glicemia nos dedos como é feito 
atualmente nas oximetrias. Outros ti-
pos são sensores com nanopartículas 
em tatuagens, sensores para medir a 
glicose nos olhos como lentes de con-
tato, sensores de respiração entre ou-
tros. Também há o desenvolvimento de 
sensores invasivos, intravasculares, para 
medir a glicemia em unidades de tera-
pia intensiva com acurácia e precisão 
muito grandes e de forma contínua.31

Assim, o SMCG representa um im-
portante avanço, porém ainda é uma 
tecnologia em evolução, com muitos 
aspectos a serem aprimorados ao lon-
go dos próximos anos. Entretanto, com 
os dados disponíveis, o SMCG pode ser 
útil para:
•	 Melhora do controle glicêmico em 

pacientes com DM1 que estejam 
motivados a usá-los durante a 
maior parte do tempo.

•	 Identificar tendências de hiper ou 
hipoglicemias não detectadas ape-
nas com a AMGC.

GERENCIAMENTo DE DADoS

Atualmente temos, à disposição, tanto 
para profissionais de saúde quanto 

para os próprios pacientes, softwares 
para fazer o gerenciamento dos dados 
obtidos, tanto pelos monitores de gli-
cose32 quanto pelos sensores de glico-
se e também das próprias bombas de 
infusão de insulina. Todas as marcas de 
glicosímetro disponíveis no nosso mer-
cado desenvolveram softwares para 
essa finalidade. Em comum, os monito-
res devem sempre estar com data e ho-
rário acertados para poderem transferir 
seus dados. Análise de glicemia média, 
de desvio padrão (ou sd) que indica a 
variabilidade glicêmica, número de 
testes por dia realizado, dias que não 
foram realizados testes e outros nos 
ajudam a diagnosticar o comporta-
mento do paciente e propor mudanças 
de atitude reais. Os dados disponíveis 
podem ser vistos em vários modos. Os 
mais utilizados são o modo de tendên-
cias, em que a glicemia aparece evolu-
tivamente por data. Outro modo de vi-
sualizar e talvez o mais importante é o 
agrupamento dos dados de glicemia 
pelo horário do dia. Com esse modo, 
podemos ajustar as doses de medica-
mentos e das insulinas tanto basal 
quanto bolus. Porém, ainda temos ou-
tros modos como logbook, gráficos de 
pizza e outros. Com um pouco de práti-
ca, é possível, rapidamente, tirar várias 
conclusões importantes para a tomada 
de decisão durante a ava liação do pa-
ciente. As desvantagens seriam da ne-
cessidade de um com putador para essa 
finalidade, e, principalmente, porque 
cada marca de monitor usa um software 
próprio. Portanto, necessitamos de vá-
rios softwares e de vários cabos para a 
transmissão dos dados. É possível que 
haja uma unificação da utilização deles 
por alguma empresa ou universidade 
independente no futuro.

PÂNCREAS ARTIFICIAL

O conceito de pâncreas artificial deve 
ser bem esclarecido. Até o momento, o 
que chamamos de Pâncreas Artificial 
(PA) é o acoplamento de sensores de 
glicose às bombas de infusão. Esse aco-
plamento dar-se-á com softwares ex-
tremamente específicos que contêm 
algoritmos muito complexos para que 
possam “trabalhar” sozinhos. É este o 
ponto atual da dificuldade. Esses algo-
ritmos devem entender a medida da 
glicemia pelo sensor e tomar a decisão 
do quanto de insulina que deve ser in-
jetado em determinado momento. O 
verdadeiro PA virá quando não neces-
sitarmos da ajuda humana para a to-
mada de decisões. Também se estuda 
o desenvolvimento de PA com infusão 
de insulina e glucagon, e, ainda, senso-
res de glicose que poderão ser também 
infusores de insulina e, quem sabe, de 
glucagon, assim deixando o mínimo de 
materiais acoplados ao corpo do pa-
ciente. O desenvolvimento do PA é algo 
que ainda está em fase inicial, porém, 
certamente, obteremos muito conheci-
mento a partir desses estudos. Estudos 
sérios utilizando PA em acampamentos 
e até em casa já foram realizados e com 
muito sucesso (Dream Project).

Atualmente, já existe um aparelho 
que chamamos de pâncreas artificial 
com alça semifechada. É uma bomba 
de infusão que se comunica com o sen-
sor de glicose, mas que pode ser pro-
gramada para desligar por 2 horas 
quando a glicemia chega a um nível 
baixo. Posteriormente, a bomba volta a 
infundir a insulina normalmente. É o 
primeiro modelo de controle indepen-
dente desenvolvido, e que já está dis-
ponível na Europa.33
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oUTRoS MÉToDoS

A. FRUToSAMINA

Mede a glicação das proteínas séricas 
de um modo geral, das quais a princi-
pal é a albumina. Como a albumina 
tem um turnover de duas semanas, a 
frutosamina reflete o controle glicêmi-
co ao longo desse período. É uma alter-
nativa útil nos casos em que a con-
fiabilidade da dosagem de HbA1c é 
comprometida por fatores que interfe-
rem nesse parâmetro, como anemias 
ou hemoglobinopatias. Entretanto, 
uma associação entre os níveis de 
frutosamina e o desenvolvimento de 
complicações crônicas do DM não foi 
tão bem estabelecida quanto para os 
níveis de HbA1c.3

B. 1,5 ANIDRoGLUCIToL

O 1,5 anidroglucitol (1,5-AG) é o princi-
pal poliol circulante e tem sido propos-
to como um indicador de hiperglice-
mia pós-prandial. Sua reabsorção nos 
túbulos renais é inibida de forma com-
petitiva pela glicose. Dessa forma, con-
forme aumenta a filtração glomerular 
de glicose em vigência de hiperglice-
mia, cai a sua reabsorção tubular, o que 
provoca elevação de sua excreção re-
nal e queda de seu nível sérico. Dessa 
forma, o 1,5-AG sérico reflete inversa-
mente a glicosúria e o tempo perma-
necido em hiperglicemia.34 Esse teste 
tem sido proposto como um índice de 
labilidade do controle glicêmico e tem-
po de exposição à hiperglicemia, espe-
cialmente pós-prandial. Estudos indi-
cam que a redução de 1,5-AG é um 
marcador de hiperglicemia pós-pran-
dial mesmo quando a HbA1c está den-
tro do alvo terapêutico.35 Esse exame 
não é rotineiramente disponível na 
prática clínica, mas é possível que sua 

importância clínica cresça ao longo 
dos próximos anos.

QUAL o oBJETIVo A SE 
ALCANçAR?

As metas para controle glicêmico in-
cluem controle das glicemias de jejum, 
pós-prandial e HbA1c. Os objetivos do 
tratamento devem ser individualiza-
dos, diferindo conforme a idade do pa-
ciente, suas comorbidades, expectativa 
de vida e grau de percepção de hipo-
glicemias. Os Quadros 2 e 3 resumem 
as principais recomendações atuais 
para metas de controle glicêmico por 
diferentes sociedades médicas.10,36

De um modo geral, o alvo de HbA1c 
preconizado pode ser < 7%. Entretan-
to, em casos selecionados, a meta pode 

QUADRo 2 Recomendações de controle glicêmico para adultos com DM, de 
acordo com as diversas sociedades médicas

Glicemia 
pré-prandial 

(mg/dl)

Glicemia 
pós-prandial 

(mg/dl)

hba1c 
(%)

Associação Americana de 
Diabetes (ADA)

70 a 130 < 180 < 7

Federação Internacional de 
Diabetes (IDF)

Até 115 Até 160 < 7

Associação Americana de 
Endocrinologistas Clínicos (AACE)

< 110 < 140 < 6,5

Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD)

70 a 130 Até 160 < 7

QUADRo 3 Metas de controle glicêmico em crianças e adolescentes, de acordo 
com a faixa etária

Glicemia 
pré-prandial 

(mg/dl

Glicemia 
ao deiTar 

(mg/dl)

hba1c 
 (%)

Lactentes, pré-escolares 100 a 180 110 a 200 7,5 a 8,5

Escolares 90 a 180 100 a 180 < 8

Adolescentes 90 a 130 90 a 150 < 7,5

ser mais rígida (< 6,5%), desde que isto 
seja seguro ao paciente e com baixa 
frequência de hipoglicemias. O uso de 
metas mais rígidas nestes casos, sem 
doença cardiovascular e preferencial-
mente desde o início do tratamento, 
pode ser baseado na redução do risco 
microvascular obtido em análises de 
subgrupos dos estudos DCCT, United 
Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) e Action in Diabetes and Vas-
cular Disease: Preterax and Diamicron 
MR Controlled Evaluation (ADVANCE), 
que evidenciaram redução do risco 
de complicações microvasculares com 
valores de HbA1c próximos à norma-
lidade.1,2,37-39

Em outras situações clínicas, por 
outro lado, o alvo glicêmico pode ser 
um pouco mais elevado do que o habi-
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tual, como insuficiência renal ou hepá-
tica, que predispõem ao aparecimento 
de hipoglicemia. O mesmo pode ser 
preconizado para indivíduos com hi-
poglicemias assintomáticas ou graves, 
idosos, pacientes com baixa expecta-
tiva de vida ou complicações micro 
ou macrovasculares significativas. Um 
controle menos rígido da glicemia tam-
bém parece razoável em indivíduos 
com longa duração do DM que tenham 
mantido um mau controle metabólico 
por longos períodos, levando em con-
sideração estudos como o Action to 
Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
(ACCORD), que demonstrou que ins-
tituição do controle intensivo da gli-
cemia em pacientes com DM2, longa 
duração da doença e HbA1c elevada 
foram associadas a aumento da mor-
talidade.40,41 Por outro lado, pacientes 
com DM que adotaram o controle in-
tensivo da glicemia desde o início do 
tratamento apresentaram claros bene-
fícios do controle glicêmico, tanto na 
redução de complicações micro quan-
to macrovasculares, conforme de-
monstrado pelo UKPDS.38

Recentemente, tem sido reconhe-
cida a importância da variabilidade de 
glicose em pacientes com DM. Estu-
dos indicam que grandes variações da 
glicemia estão associadas ao desen-
volvimento de estresse oxidativo e 
complicações crônicas da doença. 
Cálculos matemáticos baseados na 
amplitude média de picos hiperglicê-
micos durante a realização do SMCG 
ou no desvio-padrão das GCs obtidas 
com a AMGC estão sendo avaliados 
como forma de medir essa variabilida-
de e possivelmente se tornarão parte 
dos objetivos do tratamento do DM 
nos próximos anos.42

QUADRo 4 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

A medida da glicemia de jejum é insuficiente para 
monitoramento do controle metabólico do DM

A

A medida periódica da HbA1c é recomendada a todos os 
pacientes com DM duas a quatro vezes ao ano. A frequência 
deste teste deve ser estabelecida de acordo com a condição 
clínica do paciente e as mudanças efetuadas no tratamento

A

O objetivo da HbA1c deve ser individualizado de acordo com 
a idade do paciente, suas comorbidades e o tempo de DM. Na 
maioria dos pacientes adultos sem complicações significativas, 
um alvo < 7% deve ser preconizado

A

O automonitoramento da glicemia capilar é essencial para o 
controle metabólico de pacientes com DM em insulinoterapia 
intensiva com esquema basal-bólus, devendo ser realizado 
quatro vezes ao dia. Nos demais pacientes, a frequência da 
automonitoramento deve ser individualizada

A

Avaliação da glicemia pós-prandial pode ser útil em pacientes 
com: 1. HbA1c elevada e glicemias de jejum dentro do alvo; 2. 
em início de tratamento intensivo, com problemas em atingir 
o controle glicêmico; 3. que estejam fazendo ajustes na 
contagem de carboidrato ou do fator sensibilidade; 4. em uso 
de drogas visando ao controle da glicemia pós-prandial

B

O sistema de monitoramento contínuo da glicose com 
avaliação retrospectiva dos resultados parece ser uma 
ferramenta útil para detectar hipoglicemias noturnas 
assintomáticas e para auxiliar na redução da HbA1c em 
pacientes com DM1

B

O sistema de monitoramento contínuo da glicose com leitura 
dos resultados em tempo real pelo paciente pode ser benéfico 
para reduzir a HbA1c e reduzir o risco de hipoglicemias em 
indivíduos com DM1, desde que estes estejam dispostos a 
utilizar o dispositivo pela maior parte do tempo e sejam 
extremamente motivados

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos (estudos não controlados); (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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Tratamento da hipertensão arterial 
no diabetes mellitus

INTRoDUção 

Hipertensão arterial e diabetes mellitus são 
condições clínicas que frequentemente se 
associam.1,2 No diabetes tipo 1, existe evi-
dente relação entre hipertensão e desen-
volvimento de nefropatia diabética, sendo 
que a primeira raramente ocorre na ausên-
cia do comprometimento renal. A pressão 
arterial tipicamente começa a se elevar, 
mesmo dentro da faixa normal, cerca de 
três anos após o início da microalbuminú-
ria.3 Os achados diferem em pacientes com 
diabetes tipo 2, sendo que cerca de 40% já 
se encontram hipertensos por ocasião do 
diagnóstico de diabetes.4

TRATAMENTo 

O tratamento da hipertensão arterial é par-
ticularmente importante nos pacientes 
diabéticos, tanto para a prevenção da 
doença cardiovascular (DCV) quanto 
para minimizar a progressão da doença 
renal e da retinopatia diabética.4,5 A ter-
apêutica inicial inclui métodos não-far-
macológicos, como redução de peso, 
prática de exercícios físicos, moderação 
no consumo de sal e álcool e abandono 
do tabaco. De acordo com as diretrizes 
da American Diabetes Association de 
2014, a terapia não farmacológica estaria 
indicada para indivíduos diabéticos com 
pressão arterial discretamente elevada, 
ou seja, pressão arterial sistólica(PAS)  > 
120 mmHg  e ≤ 139 mmHg e/ou diastólica 
(PAD) >  80 mmHg e ≤ 89 mmHg). Se a PAS 

for ≥ 140 mmHg e/ou se PAD se mantiver 
≥ 80 mmhg, apesar da terapia não farma-
cológica, a medicação anti-hipertensiva 
estaria também indicada.6 

AGENTES  ANTI-HIPERTENSIVoS

DIURÉTICoS 
A redução da pressão arterial com a utili-
zação de pequenas doses de um diurético 
tiazídico tem se mostrado eficaz no que 
diz respeito à proteção cardiovascular. Isso 
foi demonstrado no Antihypertensive and 
Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart 
Attack Trial (ALLHAT),7 que comparou a 
ocorrência de eventos cardiovasculares 
em três grupos de pacientes tratados com 
três agentes anti-hipertensivos diferentes. 
O objetivo do tratamento consistia em 
reduzir a pressão arterial a níveis inferiores 
a 140/90 mmHg. Os resultados mostraram 
que, de forma semelhante, tanto o uso da 
clortalidona como o da anlodipina e do 
lisinopril resultaram em redução da mor-
talidade por doença arterial coronariana 
(DAC) e da ocorrência de infarto do miocár-
dio não fatal em pacientes diabéticos e não 
diabéticos que apresentavam hipertensão 
arterial associada a outros fatores de risco 
para DCV. A clortalidona, entretanto, admi-
nistrada em doses que variaram de 12,5 até 
um máximo de 25 mg, provocou peque-
nas alterações nos níveis circulantes de 
glicose. Entre os pacientes não diabéticos 
houve uma elevação mais frequente da 
glicemia a níveis iguais ou superiores a 126 
mg no grupo clortalidona (11,6%) do que 

nos grupos anlodipina (9,8%) e lisinopril 
(8,1%). Esse efeito metabólico adverso 
não resultou em aumento da mortalidade 
ou morbidade cardiovascular durante o 
período de estudo, mas o impacto dessas 
alterações metabólicas sobre a frequên-
cia de eventos cardiovasculares no longo 
prazo permanece desconhecido. 

INIBIDoRES DA ENZIMA 
CoNVERSoRA DA ANGIoTENSINA
 
Embora em geral não sejam suficientes 
como monoterapia para controle da 
pressão arterial, os inibidores da enzima 
conversora da angiotensina (IECA) 
oferecem certo número de vantagens 
como anti-hipertensivos. Não apresentam 
efeitos adversos no que diz respeito ao 
metabolismo de lípides, podem reduzir 
os níveis séricos de glicose por aumentar 
a sensibilidade à insulina8 e, assim, reduzir 
a incidência de desenvolvimento do tipo 
2.9 Além disso, reduzem a progressão 
da nefropatia diabética em indivíduos 
diabéticos tipo 1,10 sendo possível que 
exerçam o mesmo efeito renoprotetor 
em pacientes com diabetes tipo 2. Como 
demonstrado com o ramipril no estudo 
Heart Outcomes Prevention Evaluation 
(HOPE), os IECA ainda reduzem a incidência 
de eventos cardiovasculares em pacientes 
diabéticos com alto risco cardiovascular11. 
Alto risco, nesse estudo, foi definido 
como diabetes associado a pelo menos 
mais um fator de risco cardiovascular 
(colesterol sérico total acima de 200 mg/
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dl, HDL-C baixo, hipertensão arterial, 
microalbuminúria ou tabagismo). Embora 
cause tosse e elevação nos níveis séricos de 
potássio em pacientes com hipercalemia 
de base ou insuficiência renal, os IECA são 
em geral bem tolerados.

Antagonistas da angiotensina II 

Os ensaios clínicos sugerem que o uso 
de antagonistas da angiotensina (AAII) 
resulta em benefícios semelhantes àque-
les obtidos com os IECA. Dois grandes 
ensaios clínicos, o Ibersartan Diabetic 
Nephropathy Trial (IDNT) e o Reduction 
of Endpoints in Non-Insulindependent 
Diabetes Mellitus with the Angiotensin II 
Antagonist Losartan (RENAAL), demons-
traram evidente benefício em termos de 
renoproteção com AAII em pacientes dia-
béticos tipo 2 com nefropatia.12,13 Embora 
os dois estudos tenham demonstrado 
redução no número de hospitalizações por 
insuficiência cardíaca, nenhum deles mos-
trou redução significativa na mortalidade 
cardiovascular com o uso desses agentes. 
Por outro lado, no Losartan Intervention 
for Endpoint Reduction in Hypertension 
Study (LIFE), no qual a eficácia de um AAII, 
o losartan, foi comparada à de um beta-
bloqueador, o atenolol, foi demonstrada 
maior redução na morbidade e na morta-
lidade cardiovascular com o losartan em 
um grupo de 9.193 pacientes, de alto risco 
cardiovascular, dos quais 1.105 eram tam-
bém diabéticos.14,15 O critério de admissão 
no estudo incluía ocorrência de hiperten-
são arterial e evidência eletrocardiográfica 
de hipertrofia ventricular esquerda. Nesse 
estudo, em relação ao atenolol, o emprego 
do losartan se associou à menor incidência 
de diabetes tipo 2 (6% vs. 8%).14

No subgrupo de pacientes diabéticos 
do estudo LIFE, após um período médio de 
4,7 anos, o uso de losartan, quando com-
parado ao de atenolol, se associou a maior 
redução do desfecho composto, que se 
constituía na ocorrência de morte cardio-

vascular, infarto do miocárdio ou acidente 
vascular cerebral (AVC) e a redução das 
mortalidades cardiovascular e total.15 
Entretanto, não existem evidências de que 
os benefícios obtidos com o emprego dos 
IECA ou dos AAII em pacientes de alto risco 
cardiovascular nos estudos HOPE e LIFE 
possam também ser detectados em 
pacientes que não se encontrem em alto 
risco para a ocorrência de eventos cardio-
vasculares. No United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS), o atenolol e o cap-
topril se mostraram igualmente eficientes 
quanto à proteção contra o desenvolvi-
mento das complicações micro e macro-
vasculares do diabetes,16 embora se saiba 
que o protocolo utilizado não confira ao 
estudo poder suficiente, do ponto de vista 
estatístico, para estabelecer diferenças 
entre os dois agentes.

 BLoQUEADoRES DoS 
CANAIS DE CÁLCIo (BCC) 

Os bloqueadores dos canais de cálcio 
(BCC) são bastante eficazes no que diz 
respeito à redução da pressão arterial 
e não provocam alterações no metabo-
lismo de lípides ou carboidratos. Isso 
se aplica tanto aos diidropiridínicos 
quanto aos não diidropiridínicos (dil-
tiazem e verapamil), embora seus efei-
tos no longo prazo, quanto à progres-
são da nefropatia diabética, tenham 
ainda que ser determinados.17 

Uma certa preocupação quanto ao 
uso de BCC da classe dos diidropiridínicos 
em pacientes diabéticos surgiu após a 
realização de dois ensaios clínicos, o 
Appropriate Blood Pressure Control in 
Diabetes Trial (ABCD) e o Fosinopril versus 
Anlodipine Cardiovascular Events Trial 
(FACET), que sugeriram aumento de com-
plicações cardiovasculares com o uso de 
nisoldipina e anlodipina quando em com-
paração com um IECA.18,19 Entretanto, 
acredita-se que as diferenças observadas 
entre essas duas classes de agentes anti

-hipertensivos tenham ocorrido em vir-
tude de maiores benefícios decorrentes 
do uso dos IECA, e não de malefícios cau-
sados pela utilização de BCC. De fato, dois 
outros ensaios clínicos de maior impor-
tância, o Hypertension Optimal Treatment 
Study (HOT)20 e o Systolic Hypertension in 
Europe Trial (SYST-EUR),21 não demonstra-
ram evidências de efeitos deletérios 
decorrentes do uso de um BCC diidropiri-
dínico de longa duração em pacientes 
diabéticos. Além disso, no ALLHAT, que 
avaliou também pacientes diabéticos, o 
grupo que foi tratado com anlodipina 
apresentou taxas de mortalidade corona-
riana e infarto do miocárdio similares  
àquelas observadas nos grupos em uso 
de clortalidona ou lisinopril 7. Entretanto, 
quando foi feita a comparação com clor-
talidona, o uso da anlodipina se associou 
a maior taxa de insuficiência cardíaca em 
pacientes diabéticos e em não diabéticos. 

 BETABLoQUEADoRES 

Embora haja certa preocupação relativa 
à possibilidade de mascarar episódios de 
hipoglicemia, exacerbar a doença vascu-
lar periférica ou piorar o controle glicê-
mico, os betabloqueadores constituem 
agentes eficazes para tratamento da 
hipertensão em pacientes diabéticos. No 
UKPDS, que incluía pacientes com dia-
betes tipo 2, o atenolol se mostrou tão 
eficiente quanto o captopril no que diz 
respeito à redução da pressão arterial e 
à proteção contra o desenvolvimento de 
doença microvascular.4 No estudo LIFE, 
entretanto, no subgrupo de pacientes 
diabéticos, o uso do losartan resultou em 
maior proteção cardiovascular quando 
em comparação com o do atenolol.15 
Havendo necessidade da utilização de 
um betabloqueador, o carvedilol poderia 
ser considerado a droga de escolha. Os 
resultados do estudo Gemini mostraram 
que comparado ao metoprolol o uso do 
carvedilol se associou à maiores benefí-
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cios no que diz respeito ao controle gli-
cêmico e à redução da albuminúria.22

CoMBINAção DE AGENTES 
ANTI-HIPERTENSIVoS

A combinação de vários agentes anti-
-hipertensivos é em geral necessária em 
praticamente todos os pacientes com 
hipertensão e diabetes para que os obje-
tivos relativos aos níveis pressóricos pos-
sam ser atingidos e para que se obtenha 
a máxima proteção cardiovascular e renal.

Discute-se se existiriam vantagens no 
uso de uma ou outra associação de medi-
camentos para o tratamento da hiperten-
são em pacientes com diabetes. O ensaio 
clínico  Avoiding Cardiovascular Events 
through Combination Therapy in Patients 
Living with Systolic Hypertension 
(ACCOMPLISH) incluiu 11.506 pacientes 
com alto risco cardiovascular e hipertensão 
arterial (60% com diabetes) que foram 
aleatoriamente distribuídos para receber a 
combinação de um IECA, o benazepril, 
com um bloqueador dos canais de cálcio, a 
anlodipina, ou com um diurético, a hidro-
clorotiazida.23 O ensaio clínico foi encer-
rado prematuramente após um período 
médio de seguimento de três anos pelo 
fato de ter sido observada, no grupo tra-
tado com a combinação benazepril e anlo-
dipina, em relação ao grupo que recebeu a 
combinação benazepril e hidroclorotia-
zida, uma redução de 20% no desfecho 
cardiovascular composto, que incluía 
morte cardiovascular, infarto do miocárdio 
e acidente vascular cerebral, todos não 
fatais, hospitalização por angina, ressucita-
ção e revascularização coronariana. Os 
resultados foram semelhantes em pacien-
tes com ou sem diabetes.

Combinação de Bloqueadores do SRA 

A importância de se reduzir à excreção 
urinária de proteínas foi demonstrada 

no estudo IDNT onde a proteinúria ini-
cial foi capaz de prever a progressão 
para os desfechos do estudo, mos-
trando um risco dobrado para cada 
duplicação nos valores da proteína uri-
nária.24 Além disso, redução de 50% na 
proteinúria observada aos 12 meses de 
tratamento com irbesartana neste 
estudo, e se associou a uma redução de 
50% no risco de duplicação da creati-
nina ou de atingir os estágios finais da 
insuficiência renal. Também no estudo 
IRMA 2,25 no grupo de pacientes com 
DM2 microalbuminúricos em trata-
mento com 300 mg/dia de irbesartana, 
uma redução de 46% na albuminúria 
se associou, após dois anos, à menor 
progressão da doença renal para a fase 
proteinúrica quando comparada à ele-
vação de 9% observada no grupo con-
trole, no qual a medicação anti-hiper-
tensiva não incluía bloqueadores do 
SRAA (5,2% vs. 14,9%, respectiva-
mente). Uma análise post-hoc do 
estudo RENAAL mostrou também que, 
com o emprego da losartana, uma 
redução de 50% na albuminúria nos 
primeiros seis meses se associou a uma 
redução de 36% no risco de IRC e de 
45% no desfecho renal total durante 
todo o seguimento.26

A superioridade da terapia combi-
nada em comparação com a monotera-
pia com um IECA ou um BRA no que se 
refere à redução da proteinúria na nefro-
patia diabética foi observada em pacien-
tes com diabetes.27 Mais recentemente 
os resultados do estudo AVOID28 
demonstraram que a combinação de um 
BRA, o losartan, com um inibidor direto 
da renina, o alisquireno, promovia redu-
ção adicional de 20% na albuminúria em 
pacientes diabéticos com nefropatia dia-
bética, quando comparada à monotera-
pia com losartan. Entretanto, os estudos 
prospectivos de desfecho realizados  
posteriormente, não trouxeram resulta-
dos favoráveis ao duplo bloqueio do 
SRAA no que se refere à proteção cardio-

vascular e renal. O ensaio clínico Ongoing 
Telmisartan Alone and in Combination 
with Ramipril Global Endpoint Trial 
(ONTARGET) avaliou 25.620 pacientes de 
alto risco cardiovascular, sendo 38% 
deles portadores de que foram tratados 
de forma aleatória com ramipril, telmi-
sartan ou com os dois medicamentos 
combinados29.. Não foram observadas 
diferenças entre os grupos no que se 
referiu à incidência do desfecho cardio-
vascular primário, que compreendia 
morte cardiovascular, infarto do miocár-
dio não fatal, acidente cerebrovascular 
não fatal ou hospitalização por insufi-
ciência cardíaca. Os resultados também 
não foram diferentes nos pacientes com 
diabetes, sendo que os eventos adversos 
foram mais frequentes no grupo subme-
tido ao duplo bloqueio do SRAA. Desta 
forma, no que diz respeito à proteção 
cardiovascular os achados sugerem 
equivalência entre o telmisartan e o 
benazepril e não mostraram evidências 
de benefícios adicionais com a utilização 
do duplo bloqueio do sistema renina 
angiotensina. Mais recentemente, os 
resultados do estudo ALTITUDE,30 inter-
rompido precocemente, demonstraram 
desvantagens na combinação do alisqui-
reno com um BRA ou com um IECA em 
pacientes com nefropatia diabética e ou 
alto risco cardiovascular. Um maior 
número de eventos cardiovasculares e 
renais em indivíduos submetidos ao 
duplo bloqueio do sistema renina angio-
tensina contraindicam este tipo de tera-
pia combinada em pacientes diabéticos. 

HIPERTENSão                   
ARTERIAL ASSoCIADA À 
HIPoTENSão PoSTURAL

A hipotensão postural, que afeta cerca de 
10% da população diabética, constitui a 
mais frequente manifestação clínica da 
neuropatia autonômica envolvendo o 
sistema cardiovascular. Nesta condição, 
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reduções abruptas da pressão arterial 
ocorrem frente às mudanças posturais, 
principalmente da posição supina para a 
ereta, e com maior frequência no período 
da manhã e após as refeições. A hipoten-
são postural, definida pela queda abrupta 
da pressão arterial com a postura ereta 
maior ou igual a 20 mmHg, decorrente da 
neuropatia diabética autonômica, pode 
tornar-se grave e debilitante a ponto de 
impedir que o paciente se mantenha em 
pé. A queda da pressão arterial ao se assu-
mir a postura ereta decorre do compro-
metimento do sistema nervoso simpático 
e do sistema renina-angiotensina-aldos-
terona. Nesta condição, a vasopressina 
passa a exercer um papel importante na 
manutenção da pressão arterial,31 ate-
nuando as quedas pressóricas durante 
mudanças na postura, mas com os incon-
venientes de favorecer elevação abrupta 
da pressão arterial após um episódio de 
hipotensão, elevação progressiva da pres-
são arterial durante o dia e hipertensão 
noturna quando a posição supina é assu-
mida.32 De forma característica, os níveis 
pressóricos pela manhã são mais baixos e 
vão se elevando ao longo do dia atingindo 
os valores mais altos à noite, no momento 
em que o paciente se deita. A partir deste 
momento, a pressão arterial começa a 
se reduzir progressivamente para atin-
gir os menores valores pela manhã. Isto 
decorre do deslocamento de volume da 
circulação periférica para a central e da 
consequente liberação do fator natriuré-
tico atrial que provoca natriurese noturna 
e redução do volume circulante pela 
manhã. Assim sendo, na posição ortostá-
tica, pela manhã o paciente encontra-se 
normo ou hipotenso, podendo estar fran-
camente hipertenso nos períodos ves-
pertino e noturno. Frente à sintomas que 
sugerem hipotensão, o monitoramento 
da pressão arterial nas 24 horas (MAPA) 
pode auxiliar no diagnóstico desta condi-
ção. Desta forma, para o ajuste da medi-
cação anti-hipertensiva, o horário do dia e 

a posição em que o paciente se encontra, 
devem ser considerados.

Considerando-se que a liberação de 
vasopressina ocorre em virtude dos 
níveis reduzidos da pressão arterial que 
ocorrem pela manhã, o tratamento deve 
ser dirigido no sentido de minimizar par-
ticularmente a hipotensão matutina. As 
alterações posturais devem ser feitas len-
tamente, por estágios, e a cabeceira da 
cama deve ser elevada em torno de 30 
cm33 para reduzir a natriurese noturna. A 
terapêutica medicamentosa consiste em 
tentar aumentar o volume plasmático 
principalmente pela manhã, por  meio 
da administração de fludrocortisona (0,1 
a 0,4 mg/dia) e da ingestão de sal. O uso 
de um antagonista dopaminérgico, o 
domperidone (10 mg a cada 8 horas) 
para reduzir os efeitos vasodilatadores e 
natriuréticos da dopamina,34 que é libe-
rada quando se assume a postura ereta, 
pode ser tentada para o alívio dos sinto-
mas. O uso de diuréticos deve ser evitado 
nesta condição. O uso de agentes com 
ação nos receptores alfa adrenérgicos 
tem tido resultados variáveis. 

oBJETIVoS Do TRATAMENTo 
ANTI -HIPERTENSIVo 

A ideia de que pacientes diabéticos, por 
serem de alto risco cardiovascular, deve-
riam ser mantidos com níveis pressóri-
cos mais baixos teve origem nos dados 
do UKPDS35 e HOT.21 No estudo UKPDS 
se demonstrou que as complicações do 
diabetes estavam fortemente associadas 
à elevação dos níveis da pressão arterial, 
sendo que se encontravam na faixa de 
menor risco aqueles com pressão arterial 
sistólica abaixo de 120 mmHg. Os resul-
tados do estudo HOT, por outro lado, 
demonstraram que níveis da PAD abaixo 
de 80 mmHg se associavam a maior 
proteção cardiovascular em pacientes 
diabéticos e que este nível deveria ser o 
objetivo a ser atingido nesses pacientes.21 

Outros estudos indicavam também que 
níveis pressóricos mais baixos que os 
usuais precisariam ser atingidos para que 
se obtivesse máxima proteção contra o 
desenvolvimento da doença cardiovas-
cular e progressão da nefropatia diabé-
tica.36,37,38 Assim, durante a última década 
as diferentes diretrizes adotadas para o 
tratamento da hipertensão arterial no 
paciente com diabetes recomendavam 
que níveis da pressão arterial inferiores 
a 130/80 mmHg deveriam ser atingi-
dos em todos os indivíduos com diabe-
tes,4,20,39,40,41,42 enquanto o objetivo pres-
sórico em pacientes com insuficiência 
renal e proteinúria acima de 1 a 2 g/dia 
deveria se aproximar de 120/75 mmHg.43

Os resultados do estudo clínico Action 
in Diabetes and Vascular Disease 
(ADVANCE) vieram dar suporte à recomen-
dação de que níveis mais baixos da pressão 
arterial deveriam ser mantidos em indiví-
duos com diabetes,44 embora os objetivos 
deste estudo não fossem os de estabelecer 
metas pressóricas de tratamento. Este 
ensaio clínico testou os efeitos de uma 
nova estratégia que consistia na adminis-
tração rotineira de agentes anti-hipertensi-
vos a indivíduos com diabetes e alto risco 
cardiovascular, independentemente da 
pressão arterial que viessem a apresentar. 
Os pacientes foram aleatoriamente dividi-
dos para receber uma combinação fixa de 
perindopril e indapamida (4/1,25 mg) ou 
placebo e foram seguidos por um período 
médio de 4,3 anos. O desfecho primário 
consistia na combinação dos principais 
eventos micro e macrovasculares. Durante 
o período de seguimento os níveis pressó-
ricos se mostraram mais baixos (média de 
5,6/2,2 mmHg) no grupo em uso da com-
binação perindopril-indapamida em rela-
ção ao grupo placebo. Ao final do estudo, 
os níveis médios da pressão arterial de 
134,7/74,8 mmHg, observados no grupo 
com  medicação ativa, se associaram a um 
risco 9% menor de ocorrência do desfecho 
primário composto (p = 0,043). Neste 
grupo, houve ainda redução de risco de 
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mortalidade total (14%; p = 0,025), mortali-
dade cardiovascular (18%; p = 0,027) e de 
eventos renais (21%; p = 0,0001)

Mais recentemente, o estudo 
ACCORD-BP45, avaliou os resultados de 
um tratamento mais intensivo da pressão 
arterial em pacientes com diabetes tipo 2 
e doença cardiovascular ou pelo menos 
dois fatores de risco cardiovascular, objeti-
vando a redução da pressão arterial sistó-
lica a níveis inferiores a 120 mmHg, com-
parando-os ao tratamento padrão, que 
tinha por objetivo reduzir a pressão arterial 
sistólica a valores inferiores a 140 mm Hg. 
Foram atingidos níveis médios da pressão 
sistólica de 119,3 e 133,5 mmHg nos gru-
pos intensivo e controle respectivamente. 
Entretanto, não foram observadas maiores 
reduções nas taxas de eventos cardiovas-
culares (infarto do miocárdio, insuficiência 
cardíaca e morte cardiovascular) com a 
terapia mais agressiva, embora tivesse sido 
observada uma redução maior no número 
de eventos cerebrovasculares. Os eventos 
adversos graves atribuíveis à medicação 
anti-hipertensiva (síncope, hipotensão, 
bradicardia ou arritmia, hipercalemia, 
angioedema e insuficiência renal) foram 
mais frequentes no grupo em terapia 
intensiva contra padrão (3,3 vs. 1,3 %).

 Com o objetivo de estabelecer alvos 
do tratamento, foi feita recentemente 
metanálise de ensaios clínicos aleatoriza-
dos nos quais se comparou os benefícios 
de diferentes alvos predeterminados da 
pressão arterial em pacientes adultos com 
diabetes tipo 2. O objetivo deste estudo era 
determinar a eficácia e a segurança de se 
tratar mais intensivamente a pressão arte-
rial para a obtenção de valores pressóricos 
inferiores a 130/80 mmHg, comparando os 
benefícios obtidos àqueles do tratamento 
padrão no qual o alvo da PAS era a obten-
ção de valores  ≤140 a 160 mmHg e da PAD 
≤ 85 a 100 mmHg. 

Os resultados mostraram que, embora 
o tratamento mais intensivo tivesse se 
associado a uma pequena redução de risco 
de AVC, com os níveis pressóricos mais bai-

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação
Grau de 

recomendação

O tratamento da hipertensão arterial é importante nos pacientes 
diabéticos, tanto para a prevenção da doença cardiovascular, 
renal e retiniana quanto para minimizar a progressão da doença 
renal e da retinopatia diabética preexistentes4,5

 A

Recomenda-se que sejam feitas alterações no estilo de vida que 
incluem redução de peso, prática de exercícios físicos, moderação 
no consumo de sal e álcool e abandono do tabaco6

B

Nos pacientes diabéticos com idade inferior a 60 anos, a 
pressão arterial sistólica seja reduzida a níveis que não 
ultrapassem 140 mmHg e a pressão diastólica a valores não 
maiores que 80 mmHg, não havendo vantagens no alcance de 
alvos menores, mesmo naqueles com doença renal6

B

Naqueles com idade superior ou igual a 60 anos, 
recomenda-se reduzir a pressão arterial para níveis não 
superiores a 150/90 mmHg46

A

Níveis da pressão arterial sistólica inferiores a 130 mmHg podem 
ser apropriados para pacientes mais jovens, com maior 
expectativa de vida,  maior risco de acidente vascular cerebral ou 
evidência de lesão renal, se puderem ser obtidos sem eventos 
adversos ou risco para o paciente6

C

O tratamento anti-hipertensivo inicial  deve se feito com um 
diurético tiazídico, um bloqueador dos canais de cálcio (BCC),  um 
inibidor da enzima conversora da angiotensina II (IECA) ou com 
um bloqueador dos receptores embora usualmente uma 
combinação de dois ou mais deste agentes seja necessária para a 
obtenção dos alvos da terapia6,46

B

Nos casos de hipertensão arterial associada à hipotensão 
postural, a escolha e o ajuste da medicação anti-hipertensiva 
devem levar em conta a hora do dia e a posição do paciente. 
Elevação da cabeceira da cama e o uso de agentes que 
aumentem o volume plasmático, como a fludrocortisona e o 
domperidone, podem ser utilizados para evitar a hipotensão 
matutina e a consequente hipertensão vespertina e noturna33,34

C

Existem vantagens na inclusão de um IECA ou BRA no esquema 
das medicações anti-hipertensivas6

C

Na vigência de microalbuminúria ou proteinúria, o bloqueio do 
sistema renina angiotensina é comprovadamente a medida mais 
eficiente para deter a progressão da doença renal10-13

B
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xos não foram obtidos maiores benefícios 
no que diz respeito à redução de mortali-
dade ou infarto do miocárdio, além de 
terem se associado a um número maior de 
eventos adversos. 

Diante das evidências mais recentes, o 
Eighth Joint National Committee (JNC 8), 
responsável pela determinação das diretri-
zes americanas para tratamento da hiper-
tensão arterial, estabelece metas de trata-
mento que já não diferem entre pacientes 
diabéticos e não diabéticos46. Para estes 
dois grupos de pacientes com idade infe-
rior a 60 anos recomenda-se que sejam 
atingidos níveis da pressão arterial que 
não ultrapassem 140/90 mmHg, mesmo 
naqueles com doença renal. Para aqueles 
com idade igual ou maior que 60 anos, os 
valores da pressão arterial não devem 
ultrapassar 150/90 mmHg.
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Tratamento de dislipidemia associada  
ao diabetes mellitus

PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIA 
EM DIABETES MELLITUS TIPo 2

Existem evidências epidemiológi-
cas suportando o conceito de que 
portadores de diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) apresentam risco aumen-
tado para eventos cardiovasculares. 
Em adição, portadores de diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) de longa dura-
ção, com outras complicações, tam-
bém possuem incremento no risco 
cardiovascular. Pacientes com DM2 
estão sujeitos a um aumento de duas 
a quatro vezes no risco de doenças 
cardiovasculares (DCV) quando em 
comparação com não diabéticos. A 
doença aterosclerótica, que com-
preende a doença arterial corona-
riana (DAC), a doença vascular peri-
férica (DVP) e a doença cerebrovas-
cular (DCV), é responsável por 75% 
das mortes de indivíduos com DM2, 
50% das quais são por DAC.

Pacientes com DM2 são fre-
quentemente portadores de uma 
série de fatores de risco para doen-
ças aterotrombóticas, entre os 
quais a dislipidemia provavelmente 
exerça o papel mais importante. O 
perfil lipídico mais comum nesses 
pacientes consiste em hipertriglice-
ridemia e colesterol da lipoproteína 
de alta densidade (HDL-C) baixo. A 
concentração média do colesterol 
da lipoproteína de baixa densidade 
(LDL-C) não apresenta diferenças 
quantitativas quando em compa-

ração com a de pacientes não dia-
béticos. No entanto, do ponto de 
vista qualitativo, distingue-se por 
perfil de elevada aterogenicidade 
pela maior proporção de partícu-
las pequenas e densas da LDL. A 
hiperglicemia não somente é impli-
cada na apoptose das células beta 
pancreáticas (fenômeno denomi-
nado glicotoxicidade), como tam-
bém contribui para a determinação 
do grau de acúmulo de LDL oxida-
das. Por outro lado, a dislipidemia, 
por si só, tem efeitos tóxicos nas 
células beta pancreáticas (lipotoxi-
cidade) e, na presença da hipergli-
cemia, aumenta potencialmente o 
risco cardiovascular.

REDUção LIPÍDICA            
FARMACoLÓGICA EM        
PACIENTES CoM DIABETES

O tratamento da dislipidemia no dia-
betes deve ter primariamente o obje-
tivo de reduzir o risco cardiovascular, 
a mortalidade e, quando pertinente 
(triglicerídeos > 500 mg/dl), buscar 
também a redução do risco de pan-
creatite aguda. Desta forma, o trata-
mento farmacológico deve focar ini-
cialmente no uso de estatinas, pois 
são estas que detêm o maior corpo 
de evidências de benefício cardio-
vascular. Os fibratos, por sua vez, têm 
seu maior potencial de uso na redu-
ção do risco de pancreatite.

ESTATINAS 

O posicionamento da SBD 20141 em 
relação ao uso de estatinas no paciente 
com diabetes demonstra-se na Figura 1. 

Pacientes com menos de 75 anos com 
doença cardiovascular definida

Pacientes com menos de 75 anos, com 
história de infarto agudo do miocár-
dio, acidente vascular cerebral isquê-
mico, revascularização miocárdica e 
os que apresentarem outras evidên-
cias de aterosclerose como aneurisma 
de aorta, placa aterosclerótica em arté-
rias carótidas, estenose de artérias 
renais ou doença arterial periférica, são 
considerados como doença ateroscle-
rótica definida e devem iniciar trata-
mento intensivo com estatinas com o 
objetivo de reduzir o LDL-c em, pelo 
menos, 50% do basal, independente-
mente do nível de pré-tratamento do 
LDL-c. As evidências são robustas em 
mostrar benefícios com o uso de esta-
tinas neste grupo.

A metanálise dos Trialistas de 
2008,2 avaliando 14 ensaios clínicos 
randomizados com 18.686 pacien-
tes com diabetes, comparando esta-
tinas contra placebo, mostrou redu-
ção de risco relativo proporcional ao 
nível de redução de LDL-c, no risco 
relativo para eventos cardiovasculares 
maiores e no risco relativo de mortali-
dade por todas as causas respectiva-
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mente de -21% (p < 0,0001) e de -9% 
(p = 0,02), para cada redução de 39 
mg/dl de LDL-c, independentemente 
do nível de LDL-c basal. Desta forma, 
a SBD não recomenda mais o uso de 
metas absolutas de LDL-c, já que o 
benefício pode ser obtido com qual-
quer nível de LDL-c inicial, e por não 
haver evidências de que atingir um 
determinado valor absoluto de LDL-c 
seja superior a outro.  

São então definidos dois tipos de 
tratamento: O tratamento intensivo, 
onde o LDL-c deve ser reduzido em, 
pelo menos, 50% do seu nível basal; e 
o tratamento moderado, onde o  LDL-c 
deve ser reduzido em, pelo menos, 30% 
do seu nível basal. Em relação ao tra-
tamento intensivo, a metanálise dos 
trialistas de 20103 mostrou que o uso 
de altas doses de estatinas é capaz 
de induzir uma redução adicional res-
pectivamente de 15% (p < 0,0001) e 
de 13% (p < 0,0001) no risco de even-
tos coronarianos e morte coronariana, 
além  de 16% no risco de AVC isquê-
mico (p = 0,005). Reduções de LDL-c 
acima de 50% são geralmente obtidas 
com o uso de estatinas de alta potên-
cia, em doses máximas, como atorvasta-
tina 40 a 80 mg ou rosuvastatina 20 mg. 
É importante salientar, entretanto, que 
a resposta ao tratamento é individual é 
dependente de fatores genéticos, étni-
cos e de estilo de vida. Não necessa-
riamente todos os pacientes atingi-
rão 50% de redução com doses altas, 
havendo, nestes casos,  especial impor-
tância em se implementar medidas de 
estilo de vida para otimizar os resul-
tados. Por outro lado, alguns pacien-
tes respondem bem a doses mais bai-
xas não sendo necessário doses máxi-
mas. É importante, assim, um adequado 
controle de adesão com medidas regu-
lares do LDL-c.  Um  dado importante é 
que, apesar de as estatinas serem consi-
deradas seguras em doses altas, a SBD 
não recomenda o tratamento intensivo 

via de regra para os idosos acima de 75 
anos, pacientes  com múltiplas comor-
bidades, pacientes usando  um grande 
número de medicações, indivíduos 
de origem asiática, pacientes em risco 
aumentado para AVC hemorrágico e 
pacientes  com história de doença mus-
cular ou intolerância prévia às estatinas. 

Pacientes acima de 40 anos, sem doença 
cardiovascular definida com fatores de risco

O posicionamento da SBD de 20141 
recomenda tratamento moderado 
com estatinas a pacientes com diabe-
tes tipos 1 ou 2  com mais de 40 anos 
de idade com, pelo menos, um fator 
de risco adicional, como: micro ou 
macroalbuminúria, retinopatia diabé-
tica, hipertensão arterial, tabagismo 
ou história familiar de doença corona-
riana prematura. O objetivo é reduzir 
o LDL-c em, pelo menos, 30% em rela-
ção ao basal, independentemente do 
nível pré-tratamento de LDL-c. Dois 
estudos têm sugerido que a terapia 
com estatina reduz de forma efetiva o 
risco cardiovascular em pacientes deste 
grupo: o Heart Protection Study (HPS)4 

e o Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study (CARDS)5. O HPS4 envolveu mais 
de 5.960 indivíduos acima de 40 anos 
apresentando colesterol total supe-
rior a 135 mg/dl e comparou sinvasta-
tina 40 mg com o placebo. Nos pacien-
tes que utilizaram 40 mg/dia de sinvas-
tatina, houve redução de 22% na taxa 
de eventos vasculares maiores quando 
em comparação ao grupo placebo, 
com significância estatística. Essa redu-
ção mesmo naqueles pacientes com 
LDL-C basal normal) (< 116 mg/dl) 
com ou sem doença vascular identifi-
cada. O estudo CARDS5 comparou o uso 
de atorvastatina 10 mg contra placebo 
em 2.830 pacientes com diabetes entre 
40 e 75 anos de idade, sem história de 
DCV, com níveis de LDL-C < 160 mg/dl 

e triglicerídeos (TG) < 600 mg/dl além 
de, pelo menos, um dos seguintes fato-
res de risco: retinopatia, albuminúria, 
tabagismo ou hipertensão. Esse estudo 
comparou a redução de eventos macro-
vasculares em pessoas diabéticas que 
utilizavam atorvastatina 10 mg/dia ver-
sus placebo. O estudo foi interrompido 
em dois anos, uma vez que os pacien-
tes em uso da atorvastatina com segui-
mento médio de 3,9 anos já apresen-
tavam diminuição de 37% em eventos 
cardiovasculares maiores em relação 
ao grupo placebo, diferença estatistica-
mente significativa. Embora os estudos 
HPS e CARDS tenham mostrado maior 
risco absoluto para eventos macrovas-
culares em indivíduos com patamares 
superiores de LDL no basal, foi encon-
trado benefício cardiovascular (redução 
de risco relativo) independentemente 
do LDL-c basal e de outros lipídios. Além 
destes dois estudos, uma metanálise 
incluindo dados de 14 trials randomi-
zados usando estatina avaliou mais de 
18.000 pacientes diabéticos seguidos 
por uma média de 4,3 anos também 
demonstrou uma redução de 9% em 
mortalidade por todas as causas e 13% 
na mortalidade vascular, para cada 39 
mg/dl de redução no LDL-C, ratificando 
o uso das estatinas nessa população.6 

Pacientes sem doença cardiovascu-
lar,    com menos de 40 anos ou acima de           
40 anos sem fatores de risco

Quando o perfil do paciente não se 
encaixar nas características dos estu-
dos CARDS e HPS, ou seja, com idade 
abaixo dos 40 anos ou com idade 
acima de 40 mas sem fatores de risco, 
a SBD recomenda que o risco cardio-
vascular seja estratificado individual-
mente por meio do uso da calcula-
dora UKPDS-RE a qual pode ser obtida 
no site: http://www.dtu.ox.ac.uk/index.
php?maindoc=/riskengine/. 
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O risco para doença coronariana 
deve ser estimado em 10 anos uti-
lizando o desfecho CHD (coronary 
heart disease). Os pacientes devem 
ser divididos em três categorias:  
alto risco (> 20%), risco interme-
diário (10 a 20%) ou de  baixo risco 
(< 10%). Aqueles com risco acima 
de 10% devem receber estatina 
imediatamente com o objetivo de 
reduzir o LDL-c em pelo menos 30% 
do basal. Pacientes de baixo risco 
poderão ser manejados apenas com 
medidas de estilo de vida, contudo, 
a estratificação de risco deverá ser 
repetida anualmente. Pacientes 
com risco intermediário deverão 
receber, a priori, tratamento mode-
rado com estatinas, mas, opcional-
mente, poderão ser submetido à 
reclassificação por meio da deter-
minação do escore de cálcio coro-
nário, se pertinente. 

Deve-se fazer distinção entre as 
calculadoras UKPDS-RE e a recente cal-
culadora da Associação Americana do 
Coração (AHA) que instituiu uma cal-
culadora baseada em coortes america-
nas.7 A calculadora da AHA utiliza como 
desfecho o risco global, incluindo IAM 
fatal e não fatal, AVC fatal e não fatal, 
enquanto que a calculadora americana 
UKPDS-RE utiliza apenas IAM fatal e 
não fatal. Desta forma, o valor de corte 
da AHA para risco intermediário é mais 
baixo comparado à UKPDS-RE. Pela cal-
culadora americana UKPDS-RE, 10% 
em 10 anos (CHD) corresponde gros-
seiramente a 7,5%. As vantagens em 
se usar a UKPDS-RE incluem: a vali-
dação para pacientes diabéticos com 
menos de 40 anos (a calculadora da 
AHA somente permite o cálculo para 
pacientes entre 40 a 79 anos);  a mul-
ti-etnicidade do UKPDS se assemelha 
mais à população brasileira do que a 
das coortes americanas; a UKPDS inclui 
variáveis relativas ao controle glicê-
mico como a HbA1c e o tempo de dia-

betes ausentes na calculadora da AHA.
As evidências que sustentam 

estas posições vêm da metanálise dos 
Trialistas8 que avaliou 22 ensaios clíni-
cos randomizados com 134.537 indi-
víduos de risco intermediário-baixo, 
comparando tratamento com estati-
nas versus placebo e tratamento inten-
sivo vs. tratamento moderado com 
estatinas por 4,8 anos, os quais foram 
subdivididos em estratos de risco car-
diovascular. No estrato  de risco de 10 
a 20% em 10 anos (risco intermediá-
rio) houve uma redução de 21% em 
eventos vasculares para cada 39 mg/
dl de redução de LDL. Desta forma, 
15 eventos  vasculares e quatro mor-
tes em cada 1.000 pacientes  tratados 
seriam evitadas em cinco anos para 
cada redução de 39 mg/dl no LDL-c.  
A relação custo-benefício é vantajosa 
na categoria de risco intermediário, 
porém é discutível na de baixo risco.  
Desta forma, a SBD recomenda tratar 
todos os pacientes com risco acima 
de 10% em 10 anos pela UKPDS-RE, 
com tratamento moderado usando-se 
estatinas e com medidas de estilo de 
vida aos que ficarem abaixo de 10%.

Eventualmente, quando disponí-
vel, o escore de cálcio coronário (CAC) 
poderá ser utilizado em pacientes com 
risco ao redor de 10% quando houver 
dúvidas, ou no caso em que o paciente 
não puder usar estatinas. O objetivo, 
neste caso, é utilizar o valor predic-
tivo negativo do CAC para reclassificar 
o paciente de intermediário para bai-
xo-risco, podendo assim  manter o tra-
tamento apenas com medidas de estilo 
de vida.  O CAC com valor de zero, indica 
uma condição de menor risco. Uma 
metanálise de oito estudos observacio-
nais,9 incluindo 6.521 pacientes com dia-
betes, os quais realizaram CAC no iní-
cio e foram acompanhados por 5,2 anos 
em média, mostrou que pacientes com 
CAC menor do que 10 tem risco de even-
tos 6,8 vezes menor comparado aos que 

tem CAC maior do que 10. Em outro 
estudo, foi demonstrado que pacien-
tes com CAC igual a zero tem uma taxa 
de eventos coronários de 0,8/1.000/
ano e 3,7/1.000/ano em eventos cardio-
vasculares, semelhante a de indivíduos 
não diabéticos, portanto10. Na metaná-
lise de Kramer et al.,9 cerca 28,5% dos 
pacientes tiveram CAC zero, indicando 
que quase um terço dos pacientes com 
diabetes são de menor risco, indo con-
tra a ideia de que o diabetes é simples-
mente um "equivalente de risco corona-
riano". A identificação deste sub-grupo 
de menor risco é muito importante para 
se evitar a super prescrição de estatinas e 
o aumento potencial de efeitos adversos.

Grupos de exceção: 

Pacientes com LDL-c maior do que 190mg/dl

Pacientes com diabetes acima de 
21 anos de idade que tenham níveis 
de LDL-c basal acima de 190 mg/dl 
devem ser avaliados separadamente 
para a presença de hipercolesterole-
mia familiar, de acordo com as dire-
trizes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia.11 Nestes pacientes, se o 
diagnóstico for confirmado, deve-se 
iniciar tratamento intensivo com esta-
tinas com objetivo de reduzir o LDL-c 
em, pelo menos, 50% com as máxi-
mas doses toleradas o mais cedo pos-
sível. Poucos ensaios clínicos emba-
sam esta conduta, porém ela é plena-
mente aceita por diversas sociedades 
em função do  elevado risco cardio-
vascular deste grupo, cuja determina-
ção não se encaixa nas calculadores 
de risco disponíveis atualmente. 

Pacientes diabéticos em hemodiálise

Em dois estudos em pacientes em 
hemodiálise, observou-se falha do 
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QUADRo 1 Recomendações e conclusões

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

Pacientes com diabetes, adultos devem avaliar lipídios ao 
diagnóstico e,  a partir de então, anualmente. Caso necessário, avaliar 
com maior frequência até se atingirem os alvos lipídicos

B

Estabelecer modificações comportamentais. Essas medidas se 
acompanham de melhora do perfil lipídico A

Diabéticos com DCV prévia devem ser tratados com estatina. 

A meta deve ser uma redução do LDL-c em pelo menos 50% do 
basal, sendo recomendado tratamento intensivo com estatinas.

A

Diabéticos com idade acima de 40 anos e sem DCV, mas com um ou 
mais fatores de risco (história familiar de DAC precoce, hipertensão, 
tabagismo, retinopatia ou albuminúria), devem fazer tratamento 
moderado com estatinas. A meta é a uma redução da LDL-c em pelo 
menos 30% do basal.

C

O risco cardiovascular deve ser estratificado com uso da calculadora 
UKPDS em todos os pacientes com Diabetes com menos de 40 anos 
ou acima de 40 anos que não apresentem fatores de risco como 
Hipertensão, tabagisco, micro ou macroalbuminuria, retinopatia ou 
história familiar DAC precoce ( homens antes do 50 anos e mulheres 
antes dos 60 anos).

A

Pacientes que apresentarem risco coronariano (CHD) em 10 anos 
(risco intermediário-alto), avaliado pela calculadora UKPDS  acima 
de 10%, devem usar estatinas. Pacientes com risco CHD  menor que 
10% podem ser mantidos  com medidas de estilo de vida. 

A

As metas terapêuticas para triglicerídios e HDL-c devem ser: TG < 
150 mg/dl e HDL-C > 40 mg/dl (para homens) e > 50 mg/dl (para 
mulheres). Contudo, os níveis de LDL-C devem ser o alvo terapêutico 
primário a ser alcançado.

B

Redução de TG e elevação de HDL-C com fibratos estão associadas 
com diminuição de eventos CV em pacientes de DCV, baixo HDL-C e 
LDL-C quase normal. (dados de análise subgrupo de pacientes com 
diabetes) dados devem ser visto com cautela.

C

Terapia combinada de estatinas com outros hipolipemiantes não 
parece fornecer benefícios cardiovasculares adicionais à terapia com 
estatina isoladamente e não deve ser rotineiramente recomendada

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

tratamento com estatinas em reduzir 
o risco cardiovascular. O estudo 4D12 
avaliou 1.255 pacientes com DM2 em 
programa de hemodiálise os quais 
foram randomizados para atorvasta-
tina 20 mg ou placebo com  acompa-
nhamento por quatro anos. O desfe-
cho primário foi composto de morte 
por causas cardíacas, infarto não fatal, 
e AVC. Houve redução de 42% no 
LDL-c nos pacientes usando atorvas-
tatina, contudo não houve redução 
no desfecho primário; observou-se 
também um aumento do risco de AVC 
hemorrágico neste grupo. No estudo 
AURORA13, um ensaio clínico randomi-
zado multicêntrico com 2.776 pacien-
tes em hemodiálise (27,9% com dia-
betes), com idades entre 50 a 80 anos, 
tratados com rosuvastatina 10 mg ou 
placebo, e com seguimento de 3,8 
anos, avaliou-se como desfecho pri-
mário um composto de infarto não 
fatal, AVC não fatal e morte cardio-
vascular. Houve redução de 43% no 
LDL-c no grupo intervenção, mas, da 
mesma forma, não houve redução do 
desfecho primário. Considerando a 
ausência de eficácia do início do uso 
de estatinas em pacientes em hemo-
diálise, o posicionamento da SBD de 
2014 não recomenda  que se inicie 
estatina neste grupo. 

Contudo, no caso de pacientes 
com insuficiência renal crônica que 
não estão em hemodiálise, a reco-
mendação da SBD é favorável ao trata-
mento com doses moderadas de esta-
tina. Uma análise do banco de dados 
de Pravastatin Pooling Project14 combi-
nando resultados de três ensaios clíni-
cos randomizados usando pravastatina 
40 mg vs. placebo  em 19.700 pacientes 
com insuficiência renal crônica (TFG 60 
a 30 ml/min/1,73 m2), mostrou bene-
fício em reduzir o desfecho primário 
de infarto agudo do miocárdio, morte 
coronária ou revascularização percutâ-
nea e mortalidade total. 

Pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca

Em relação a pacientes com insufi-
ciência cardíaca, até o momento, as 
estatinas falharam em reduzir des-
fechos cardiovasculares em dois 

ensaios clínicos randomizados. O 
GISSI-HF15 avaliou a rosuvastatina 
10 mg  comparada ao placebo em 
pacientes acima de 18 anos com 
insuficiência cardíaca classe II a IV 
(New York Heart Association) em 
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que 26% tinham diabetes, e não 
mostrou benefício em relação aos 
desfechos morte e internação hos-
pitalar por causas cardiovascula-
res. O ensaio clínico randomizado 
CORONA16, com 5.011 pacientes 
acima de 60 anos apresentando 
insuficiência cardíaca classes II a IV  
em que 29% tinham diabetes, com-
parou o uso da rosuvastatina 10 mg 
contra placebo, avaliando o desfe-
cho primário composto por morte 
cardiovascular, infarto agudo não 
fatal e AVC não fatal durante 36 
meses. Mesmo reduzindo o LDL-c 
em 45%, não houve diferença sig-
nificativa entre os grupos em rela-
ção ao desfecho primário. Os resul-
tados foram extensivos aos pacien-
tes com diabetes na análise de sub-
grupo, já que houve baixa heteroge-
neidade. A SBD observa que devido 
ao grande número de idosos acima 
de 75 anos no estudo CORONA as 
conclusões sobre o uso de estati-
nas em pacientes com insuficiên-
cia cardíaca devem ser vistas com 
cautela. A SBD não recomenda ini-
ciar estatinas em pacientes acima 
de 75 anos com insuficiência car-
díaca, mas não há dados suficien-
tes para não se recomendar o uso 
de estatinas em todos os pacientes 
com insuficiência cardíaca. 

Idosos acima de 75 anos
Como a maioria dos ensaios clínicos 
não inclui pacientes idosos com idade 
acima de 75 anos, o uso de estatinas 
deve ser visto com cautela neste grupo. 
Pacientes idosos são mais propensos a 
efeitos adversos. A exemplo da AHA10 a 
SBD não recomenda o tratamento inten-
sivo neste grupo. A decisão em relação 
ao  uso de estatinas deve ser tomada de 
modo individualizado, levado em conta 
as comorbidades a expectativa de vida 
e as medicações em uso. 

FIBRAToS E oUTRoS 
HIPoLIPEMIANTES

Fibratos

A classe dos fibratos é útil para redução 
dos níveis de triglicerídeos e  aumento 
do HDL-c. Entretanto, os estudos clí-
nicos para desfechos cardiovascu-
lares apresentam resultados confli-
tantes. No estudo Veterans Affairs 
High-Density Lipoprotein Cholesterol 
Intervention Trial (VA-HIT),17 por exem-
plo, o uso de genfibrozila associou-se 
à significativa diminuição de 24% dos 
eventos macrovasculares em pacien-
tes diabéticos sem DCV prévia, baixo 
HDL-C (< 40 mg/dl) e discreta hipertri-
gliceridemia. Por outro lado, o estudo 
Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes (FIELD)18, rando-
mizou 9.795 pacientes com DM2, não 
encontrou redução no desfecho pri-
mário (primeiro infarto agudo do mio-
cárdio [IAM] ou morte cardiovascu-
lar) naqueles em uso de fenofibrato, 
quando em comparação com o pla-
cebo. Entretanto, 80% da população 
nesse estudo não tinha histórico de 
DCV prévia e nesse subgrupo houve 
uma redução de 19% nos eventos car-
diovasculares (morte cardiovascular, 
IAM não fatal, acidente vascular cere-
bral [AVC] e revascularização corona-
riana e carotídea, p = 0,004). Ainda 
nesse estudo, o fenofibrato provou ser 
capaz de reduzir a microalbuminúria, 
hemorragia vítrea e progressão da reti-
nopatia diabética. Entretanto, o papel 
dos fibratos nas DCV em diabéticos 
pode variar de acordo com o perfil lipí-
dico do paciente. 

O estudo ACCORD (Action to 
Control Cardiovascular Risk in Diabetes) 
foi projetado para determinar espe-
cificamente os efeitos do tratamento 
intensivo dos lipídios plasmáticos 
(ACCORD-LIPID) nos desfechos cardio-
vasculares em pacientes portadores 

de DM2 que estavam em alto risco car-
diovascular.19 Este ensaio clínico testou 
a hipótese de que o tratamento de 
pacientes com DM2 com fenofibrato 
para aumentar os níveis de colesterol 
HDL e reduzir as concentrações plas-
máticas de TG, naqueles já em uso de 
sinvastatina, poderia resultar em bene-
fício cardiovascular adicional em com-
paração com a sinvastatina isolada. 
Um total de 5.518 homens e mulheres 
diabéticos foram incluídos. Todos os 
participantes receberam sinvastatina 
(20 a 40 mg/dia) e foram distribuídos 
aleatoriamente para o fenofibrato (160 
ou 54 mg/dia, dependendo da função 
renal) ou placebo. O desfecho primário 
foi a primeira ocorrência pós-randomi-
zação de um infarto do miocárdio não 
fatal, acidente vascular cerebral não 
fatal ou morte cardiovascular. O tempo 
médio de acompanhamento foi de 4,7 
anos. Quanto ao desfecho primário nos 
pacientes como um todo, não houve 
diferença significativa entre os grupos. 
Entretanto, houve uma tendência para 
benefício (p = 0,057) no subgrupo de 
pacientes apresentando dislipidemia 
diabética, ou seja, a combinação de 
baixo HDL (< 34 mg/dl) e hipertriglice-
ridemia (> 204 mg/dl). Nesses pacien-
tes, os desfechos primários foram 
reduzidos em ~30% no grupo em uso 
do fenofibrato, quando comparado 
com o outro,  em uso do placebo. Os 
resultados desse subgrupo no estudo 
ACCORD são semelhantes às análises 
pós-hoc realizadas em estudos anterio-
res, incluindo o Helsinki Heart Study,20 
o Bezafibrate Infarction Prevention 
(BIP) Trial21 e o FIELD.22 

Além da falta de eficácia, a terapia 
combinada está associada a um risco 
de elevação de aminotransferases, mio-
site e rabdomiólise. A ocorrência desses 
eventos adversos é mais frequente com 
o uso de doses elevadas de estatina e 
na presença de insuficiência renal, e 
parece ser menor quando as estati-
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nas são combinadas ao fenofibrato.24 
Desta forma, a Sociedade Brasileira de 
Diabetes, em seu posicionamento de 
2014, não recomenda mais o uso roti-
neiro da associação fibrato-estatinas 
com o objetivo de reduzir o risco car-
diovascular, devendo esta ser usada 
apenas para redução de risco de pan-
creatite em pacientes com triglicérides 
acima de 500 mg/dl. Especificamente 
em homens diabéticos que apresen-
tem triglicérides acima de 204 mg/dl 
com HDL-c abaixo de 34 mg/dl, devido 
ao resultados da análise de sub-grupo 
do estudo ACORD-LIPID, a associação 
fibrato-estatina poderia ainda ser con-
siderada útil, levando em conta que o 
beneficio cardiovascular, nesta situa-
ção, é apenas presumido, necessitando 
ainda confirmação em estudos especí-
ficos com esta população.

Ácido Nicotínico (Niacina)

Um dos principais  objetivos no trata-
mento da dislipidemia diabética é a ele-
vação do HDL-C, já que baixos níveis 
de HDL estão frequentemente associa-
dos a níveis elevados de triglicérides e 
são, possivelmente, associados à agres-
sividade da doença vascular observada 
nos pacientes diabéticos. Entretanto, a 
base de evidência para os fármacos que 
objetivem especificamente essas fra-
ções lipídicas é bem menos robusta que 
a que embasa o uso das estatinas. A nia-
cina tem uma variedade de efeitos nos 
lípides (redução do LDL, da Apo B, e da 
Lp(a) e elevação do HDL e da Apo A1), 
sendo talvez o mais importante na ele-
vação do HDL, sendo esperado redução 
nos eventos cardiovasculares com o seu 
uso. Contudo, em dois grandes trials o 
ácido nicotínico falhou em reduzir des-
fechos cardiovasculares. Desta forma, a 
SBD não mais recomenda a sua utiliza-
ção em associação com as estatinas.

O estudo AIM-HIGH24 foi um ensaio 

clínico randomizado que avaliou 3.414 
pacientes com diabetes e doença arte-
rial coronariana com LDL-c menor do 
que 180 mg/dl e comparou o uso da 
associação sinvastatina/ezetimiba com 
e sem ácido nicotínico. O resultado 
mostrou que mesmo reduzindo signifi-
cativamente a LDL-c e os triglicerídios, 
além de aumentar o HDL-c, a adição 
do ácido nicotínico falhou em reduzir o 
desfecho primário (morte coronariana, 
AVC isquêmico, hospitalização por sín-
drome isquêmica aguda ou revasculari-
zação), tendo  sido, o estudo, interrom-
pido prematuramente com dois anos 
de seguimento por falta de eficácia. 

O estudo HPS2-THRIVE25 foi um 
grande estudo multicêntrico que 
envolveu pacientes europeus e chi-
neses cujo objetivo foi avaliar os efei-
tos da niacina de liberação estendida 
em pacientes de alto risco para even-
tos cardiovasculares comparando--os 
com placebo. O estudo envolveu mais 
de 25.000 pacientes utilizando a com-
binação de niacina de liberação esten-
dida e o laropipranto (antagonista 
do receptor da prostaglandina para 
reduzir efeitos colaterais da niacina) 
falhou em demonstrar tais benefícios. 
Os critérios de inclusão considera-
vam pacientes com história de infarto 
agudo do miocárdio ou doença cere-
brovascular ou doença arterial oclu-
siva periférica ou ainda diabetes mel-
litus associado à evidência de DAC sin-
tomática, ratificando o alto risco car-
diovascular da população do estudo. 
Tais pacientes estavam utilizando sin-
vastatina na dose de 40 mg e, caso 
necessário, havia a associação da eze-
timiba na dose de 10 mg, com o obje-
tivo de alcançar níveis adequados 
do LDL-c. O estudo foi interrompido 
precocemente, com média de segui-
mento de 3,9 anos. De acordo com os 
resultados a adição da niacina + laropi-
pranto não apresentou redução signi-
ficativa de mortes coronárias, ataques 

cardíacos não fatais, AVC ou revascula-
rização em comparação com a terapia 
com estatina. Somado a esse desfecho 
não favorável, verificou-se também 
um aumento estatisticamente signifi-
cativo na incidência de alguns eventos 
sérios não fatais no grupo que rece-
beu o medicamento em estudo. Os 
efeitos colaterais mais comuns foram 
reações cutâneas (prurido e rash), 
reações gastrointestinais (diarreia), 
flushing, desenvolvimento de diabetes 
e efeitos musculoesqueléticos. Houve 
aumento definitivo no risco de miopa-
tia quando da adição da combinação 
à sinvastatina, independentemente 
se em uso ou não da ezetimiba. Os 
resultados desse estudo com grande 
poder estatístico determinaram a reti-
rada do fármaco (Cordaptive) do mer-
cado, caracterizada pela associação 
da niacina com laropipranto, do mer-
cado farmacêutico.25 Desta forma, a 
SBD não recomenda mais a utilização 
de ácido nicotínico associado às esta-
tinas por falta de eficácia em reduzir o 
risco cardiovascular.

Ezetimiba   

A ezetimiba é um inibidor da absorção 
intestinal do colesterol capaz de redu-
zir o LDL-c em torno de 20% quando 
usado isoladamente e um potencia-
lizador importante da redução do 
LDL-c quando associado a estatinas. 
Apesar dos efeitos comprovados na 
redução do LDL-c, a ezetimiba até o 
momento não tem um papel definido 
no panorama da redução do risco car-
diovascular, já que carece de estudos 
mostrando redução de desfechos car-
diovasculares.  O estudo ENHANCE26 

avaliou 720 pacientes com hiperco-
lesterolemia familiar randomizados 
para sinvastatina 80 mg ou sinvasta-
tina 80 mg + ezetimiba 10 mg e não 
apresentou diferença no desfecho 
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principal substituto definido como a 
diferença de espessura médio-intimal 
em 24 meses. O estudo SHARP27 ava-
liou a sinvastatina 20 mg associada à 
ezetimiba 10 mg vs. placebo em 9.270 
pacientes com doença renal crônica e 
mostrou redução significativa de 17% 
(p = 0,0021) no desfecho principal 
(morte coronariana e IAM não fatal, 
AVC não hemorrágico ou revascula-
rização), porém o benefício foi atri-
buído à associação sinvastatina/ezeti-
miba e não à ezetimiba isoladamente. 
A ezetimiba ainda é uma opção con-
troversa. Os resultados do estudo 
IMPROVE-IT os quais deverão publica-
dos em setembro de 2014, irão com-
parar o efeito da sinvastatina 40 mg 
associada à ezetimiba 10 mg vs. sin-
vastatina 40 mg isolada em pacientes 
com síndrome isquêmica aguda, uti-
lizando desfechos cardiovasculares, 
serão importantes para definir o papel 
da ezetimiba na redução de risco car-
diovascular futuramente.

TRATAMENTo Não 
FARMACoLÓGICo

Embora existam poucas pesquisas clí-
nicas, estudos observacionais sugerem 
que pacientes que consomem dietas 
saudáveis e realizam atividade física 
sistemática apresentam menor pers-
pectiva para eventos cardiovascula-
res.28 A perda de peso e o incremento 
de exercícios físicos levarão à redução 
de TG e elevação do HDL-C. A cessa-
ção do tabagismo também se constitui 
importante medida que deve ser acon-
selhada a todos os pacientes diabéti-
cos, particularmente os dislipidêmicos.

Segundo a Diretriz de Terapia 
Nutricional nas Dislipidemias,29 no 
plano alimentar, deve-se reduzir a 
ingestão de gorduras para 20 a 30% 
das calorias totais, sendo os áci-
dos graxos saturados menos de 7% 
das calorias totais, os ácidos gra-
xos poli-insaturados menos de 10% 
das calorias totais e os ácidos graxos 

monoinsaturados, menos de 20% 
das calorias totais. Também deve 
ser incentivado o consumo de 20 
a 30 g de fibras por dia. O controle 
glicêmico pode, também, modi-
ficar beneficamente o perfil lipí-
dico, particularmente naqueles com 
níveis muito elevados de triglice-
rídeos e pobre controle glicêmico. 
Evidências sugerem que a modifica-
ção comportamental (plano alimen-
tar e atividade física regular) ade-
quada máxima reduz o LDL-C de 15 
a 25 mg/dl.30
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INTRoDUção

Embora o diabetes mellitus (DM) seja 
um distúrbio metabólico, atualmente 
também é considerado uma doença 
vascular. Trata-se, portanto, de uma 
síndrome dismetabólica cardiovascu-
lar (A).1 A doença arterial coronariana 
(DAC) é uma causa importante de 
óbito nos Estados Unidos e o DM ocupa 
lugar de destaque, visto que, em cerca 
de 25% dos pacientes diabéticos, a pri-
meira manifestação de DAC é o infarto 
de miocárdio (IM) ou a morte súbita 
(A).2 Quando ocorre o primeiro infarto, 
a sobrevida dos indivíduos diabéticos 
é bem menor. O diabetes é, pois, um 
equivalente da DAC, pois confere um 
alto risco para novo evento corona-
riano dentro de dez anos, em razão da 
frequente associação aos múltiplos 
fatores de riscos cardiovasculares.

Além de incapacitação e morte pre-
matura, pelas complicações decorrentes 
de aterosclerose e trombose vascular, a 
doença cardiovascular (DCV) no paciente 
diabético cursa com hospitalização mais 
prolongada. Indivíduos com diabetes 
tipos 1 (DM1) e 2 (DM2), homens ou 
mulheres, têm risco aumentado em duas 
a quatro vezes para DAC, acidente vascu-
lar cerebral (AVC) e doença arterial perifé-
rica (DAP)(A).3 A presença de DAP sinto-
mática é um marcador para doença ate-
rosclerótica sistêmica e para eventos 
coronarianos e cerebrovasculares. A pre-
valência de DAP nos pacientes diabéticos 

em comparação com os não diabéticos é 
muito alta, e no idoso é ainda maior. O 
risco aumentado de complicações car-
diovasculares no indivíduo diabético não 
só é independente de outros fatores de 
risco, como hipertensão, obesidade, disli-
pidemia, tabagismo etc., como até pode-
mos entendê-lo como o somatório de 
todos esses fatores (A).4 Os vários siste-
mas que mantêm a homeostase, decor-
rente de um equilíbrio normal, assegu-
rando uma delicada estabilidade entre 
fatores pró-trombóticos e mecanismos 
fibrinolíticos, rompem-se no diabetes, 
atingindo a integridade e a funcionali-
dade dos vasos, favorecendo um acen-
tuado estado pró-trombótico e levando à 
trombose vascular (A).5 A agregação 
espontânea das plaquetas (AEP) está 
ausente, ou raramente é observada em 
indivíduos sadios, enquanto está pre-
sente em adultos com angina instável, IM, 
diabetes, dislipidemia, estresse emocio-
nal e em exercícios físicos extenuantes. A 
aterosclerose acelerada observada nas 
pessoas diabéticas é atribuída, em parte, 
à hiper-reatividade das plaquetas (B).6

TRATAMENTo

Vários ensaios clínicos têm demons-
trado forte evidência da importância 
do tratamento precoce e agressivo dos 
múltiplos fatores de risco das DCV, a 
fim de reduzir significativamente a 
morbidade e a mortalidade de pacien-
tes diabéticos.

Além de um tratamento intensivo, 

visando à melhoria do estado glicêmico, 

da pressão arterial e dos lipídios, reco-

menda-se o uso de medicamentos que 

bloqueiam a agregação plaquetária. 

Vários agentes antiplaquetários avalia-

dos são capazes de atuar no estado pró-

trombótico, tanto na prevenção primá-

ria como na secundária. Entretanto, 

menos da metade dos pacientes diabé-

ticos estão tirando proveito do emprego 

dos antiagregantes plaquetários como 

tem sido recomendado.

É geralmente aceito, segundo 

vários pesquisadores, que as plaque-

tas, nos indivíduos diabéticos, desem-

penham importante papel, pois são 

hipersensíveis in vitro aos agentes 

agregantes. O mecanismo mais impor-

tante é o aumento da produção de 

trom boxano A2 (TXA2), que atua como 

poderoso agregante plaquetário e 

vasoconstritor. Alguns desses antiagre-

gantes têm sido usados para bloquear 

a síntese de TXA2, e entre eles se desta-

cam o ácido acetilsalicílico (AAS), a 

ticlopidina e o clopidogrel (D).7 O inibi-

dor da fosfodiasterase III, cilostazol 

com efeitos antiplaquetário, antitrom-

bótico e vasodilatador, é, às vezes, 

adicionado ao esquema terapêutico, 

principalmente em pacientes com 

resistência ou intolerância à aspirina e/

ou clopidogrel.

Uso de antiagregantes plaquetários  
no tratamento do diabetes mellitus
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ÁCIDo ACETILSALICÍLICo

Prevenções secundária e terciária

O benefício do uso de AAS nas preven-
ções secundária e terciária de eventos 
cardiovasculares em pacientes diabé-
ticos e não diabéticos foi inicialmente 
documentado no início dos anos 1990, 
com a publicação do The Risk Group 
(A),8 estudo duplo-cego, randomizado, 
placebo versus AAS 75 mg/dia, em que 
houve redução significativa no 
número de óbitos e infarto do miocár-
dio entre os pacientes tratados com 
AAS (p < 0,0001), com mínimos efeitos 
colaterais e alta adesão ao tratamento. 
Tratamento com AAS também mos-
trou ser capaz de prevenir reoclusão 
coronariana após trombólise, de 
acordo com uma metanálise que 
incluiu 32 estudos com semelhantes 
dados demográficos, na qual a taxa de 
reoclusão em 419 pacientes tratados 
com AAS foi de 11% em comparação 
com 25% em 513 pacientes que rece-
beram placebo (p < 0,001) (A).9

O principal estudo que comprovou 
o poder protetor do AAS isoladamente 
ou associado à estreptoquinase na pre-
venção terciária de DCV foi o Second 
International Study of Infarct Survival 
(ISIS-2), no qual 17.187 pacientes deram 
entrada em 417 hospitais em até 24 
horas (mediana de 5 horas) (A)10 após o 
início de quadro sugestivo de infarto 
agudo do miocárdio (IAM), randomiza-
dos entre placebo versus estreptoqui-
nase intravenosa (1,5 MU em 1 hora) 
versus aspirina 160 mg/dia versus 
estreptoquinase e AAS. Houve redução 
significativa na mortalidade vascular 
nas primeiras cinco semanas entre os 
pacientes alocados para AAS e estrepto-
quinase usados isoladamente: 
791/8.592 (9,2%) entre aqueles aloca-
dos para infusão com estreptoquinase 
versus 1.029/8.595 (12%) entre os que 

receberam infusão de placebo, redução 
de 25% (p < 0,00001); 804/8.587 (9,4%) 
de mortalidade vascular entre os 
pacientes alocados no grupo AAS versus 
1.016/8.600 (11,8%) do grupo placebo 
oral, redução de 23% (p < 0,00001).

A associação da estreptoquinase ao 
AAS foi significativamente melhor do 
que qualquer um dos dois medicamen-
tos usados isoladamente (p < 0001), com 
redução de 42% no número de mortes 
por eventos cardiovasculares quando 
em comparação com o grupo de pacien-
tes que não usaram qualquer uma das 
drogas em estudo. A estreptoquinase foi 
associada ao excessivo número de san-
gramentos que requereram transfusões 
sanguíneas (0,5% vs. 0,2%) e de hemorra-
gia cerebral (0,1% vs. 0,0%), mas com 
menor número de AVC (0,6% vs. 0,8%). 
Neste número podem ter sido incluídas 
algumas hemorragias cerebrais não 
diagnosticadas, mas, mesmo assim, não 
houve aumento no número total de AVC 
(0,7% estreptoquinase vs. 0,8% infusão 
de placebo). O uso de AAS reduziu signi-
ficativamente o número de reinfartos 
não fatais (1% vs. 2%) e eventos vascula-
res cerebrais (0,3% vs. 0,6%), não havendo 
aumento significativo na quantidade de 
hemorragias cerebrais ou sangramentos 
que requereram transfusões sanguíneas. 
Um excesso de reinfarto não fatal foi 
registrado quando a estreptoquinase foi 
usada isoladamente, mas este efeito 
desapareceu quando o AAS foi adicio-
nado. O grupo alocado para a combina-
ção estreptoquinase AAS teve significati-
vamente menor número de reinfartos 
(1,8% vs. 2,9%) e de AVC (0,6% vs. 1,1%) 
quando em comparação com o grupo 
alocado para nenhuma das medicações.

Outro estudo importante em que 
se empregou o AAS foi o Antiplatelet 
Trialist Collaboration (APT). Esse estudo 
com metanálise foi realizado em 
homens e mulheres que tiveram IM, 
AVC, ataque isquêmico transitório ou 

história de DCV (cirurgia vascular, 
angioplastia, angina etc.).

A redução de eventos vasculares 
foi de 25% em homens e mulheres, e 
não menos importante foi a diminui-
ção do risco em pessoas diabéticas em 
comparação com as não diabéticas. 
Neste estudo, a dose de AAS empre-
gada variou entre 75 e 325 mg/dia, 
cuja eficácia foi igual à de altas doses 
(B).11 O Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS), direcio-
nado para prevenções primária e 
secundária nos indivíduos DM1 e DM2, 
entre homens e mulheres, com cerca 
de 48% de história positiva para DCV, 
revelou queda de 9,1% de eventos car-
diovasculares nos usuários de AAS e de 
12,3% nos de placebo. Neste estudo 
randomizado, controlado com placebo 
e com duração de cinco anos, empre-
gou-se AAS na dose de 650 mg/dia. 
Desses pacientes, 30% eram DM1, 84% 
estavam em uso de insulina e 83% 
tinham diabetes com duração de mais 
de dez anos. Os exames laboratoriais 
revelaram HbA1c acima de 10% em 
42% dos pacientes e 36% com níveis 
de colesterol > 240 mg/dl(B).12

Um longo estudo, o Bezafibrate 
lnfarction Prevention (BlP), comparou 
os efeitos do tratamento com AAS em 
2.368 pacientes DM2 com doença 
coronariana com 8.586 não diabéticos. 
Cerca de 52% daqueles com diabetes e 
56% dos não diabéticos usaram AAS. 
Após cinco anos de seguimento verifi-
cou-se que os benefícios dos tratados 
com AAS mostraram-se maiores em 
relação aos dos não tratados. Quanto à 
mortalidade entre pacientes diabéti-
cos e não diabéticos tratados com AAS, 
os percentuais foram, respectiva-
mente, 10,9% contra 15,9%.

Levando-se em conta todas as cau-
sas de morte, o percentual foi de 18,4% 
e 26,2%, respectivamente. Os autores 
concluíram que a significante redução 
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de morte verificada entre pacientes 
cardíacos e DM2 com DAC está relacio-
nada com o emprego do AAS (A).13

Prevenção primária

Trata-se do uso de AAS em indivíduos 
com diabetes, assintomáticos e sem his-
tória prévia de DCV. Vários estudos ava-
liaram a eficácia do AAS, em eventos 
cardiovasculares, em indivíduos assin-
tomáticos sem história prévia de doença 
vascular. O estudo randomizado para 
prevenção primária US Physician Health 
Study (B),14 que incluiu médicos com e 
sem diabetes, teve como objetivo a pre-
venção primária. O grupo dos pacientes 
sem diabetes revelou redução de 44% 
no risco de IM com emprego de baixas 
doses de AAS (325 mg em dias alterna-
dos) em comparação com o grupo pla-
cebo. No subgrupo dos médicos com 
diabetes houve redução de 4% nos 
pacientes tratados com AAS contra 
10,1% no subgrupo.

Desde então, vários autores dos 
ensaios clínicos realizados em larga 
escala em pessoas com diabetes man-
tiveram o ponto de vista de que a tera-
pia com AAS em baixas doses, caso não 
haja contraindicações, deveria ser 
prescrita como uma estratégia a ser 
seguida tanto na prevenção secundá-
ria como na primária para indivíduos 
que apresentam alto risco para even-
tos cardiovasculares. A partir de 2007, a 
Associação Americana de Diabetes 
(ADA), a Sociedade Europeia para o 
Estudo de Diabetes (EASD) e a 
American Heart Association (AHA) pas-
saram a publicar, nos seus Positions 
Statements, que o AAS em baixas 
doses (75 mg a 162 mg) deveria ser 
prescrito na prevenção secundária a 
todos os indivíduos com ou sem diabe-
tes, caso não exista contraindicação ao 
seu uso. Quanto à prevenção primária, 
ela seria indicada a todos indivíduos 

com altos riscos cardiovasculares ou 
aos pacientes com diabetes acima dos 
40 anos idade, independentemente da 
presença de outros fatores de riscos 
cardiovasculares (D).15

Nos últimos anos, inúmeros estu-
dos têm questionado os possíveis 
benefícios do uso do AAS na preven-
ção primária em pacientes com DM. 
Belch et al., membros do Royal College 
of Physicians de Edimburgo, publica-
ram os resultados do Prevention of 
Progression of Arterial Disease and 
Diabetes Trial (POPADAD) sobre o uso 
do AAS em pacientes com diabetes e 
doença arterial periférica (DAP) assin-
tomática (A).16 O estudo multicêntrico, 
randomizado e duplo-cego avaliou a 
eficácia e a segurança do AAS 100 mg 
em comparação com placebo. 
Participaram do estudo 16 centros e 
foram incluídos 1.276 pacientes adul-
tos com DM1 e DM2, de ambos os 
sexos, com idade ≥ 40 anos. A duração 
da pesquisa foi de 6,7 anos. Concluíram 
os autores que não houve evidência de 
benefício na prevenção primária de 
eventos cardiovasculares e morte com 
o uso de AAS, porém este mostrou-se 
eficaz na prevenção secundária de 
eventos cardiovasculares em pacientes 
com DAP assintomática, com ou sem 
diabetes. Neste estudo, o risco de 
hemorragia gastrointestinal pelo uso 
de AAS tornou-se relevante com o 
aumento da idade, assim como com a 
utilização contínua do medicamento.

Em 2008, foi publicado o maior 
estudo sobre o uso de AAS na preven-
ção primária de eventos cardiovascula-
res em pacientes com DM2 (A),17 o 
Japanese Primary Prevention of 
Atherosclerosis with Aspirin for 
Diabetes Trial (JAPD), conduzido em 
163 instituições médicas japonesas e 
que incluiu 2.539 pacientes com DM2, 
com idade entre 30 e 85 anos, rando-
mizados para dois grupos de trata-

mento (AAS 81 mg a 100 mg versus não 
AAS). Não houve benefício no objetivo 
primário do estudo, que foi a combina-
ção dos seguintes eventos: morte 
súbita, óbitos por qualquer causa, óbi-
tos por doenças coronarianas, cerebro-
vasculares ou aórticas, IAM, angina ins-
tável, AVC isquêmicos e hemorrágicos, 
ataques isquêmicos tran sitórios e 
doenças vasculares aórticas e periféri-
cas não fatais, com p = 0,16 intervalo 
de confiança [IC] 95%: 0,8 (0,58-1,1).

Os objetivos secundários predefi-
nidos foram mortes decorrentes de 
AVC e DAC, que tiveram, entretanto, 
redução significativa no grupo AAS 
quando em comparação com o não 
AAS (p = 0,0037 IC 95%: 0,1 [0,01 a 
0,79]). Para outros objetivos secundá-
rios, como número de eventos corona-
rianos, cerebrovasculares e doenças 
vasculares periféricas, o tratamento 
com AAS não trouxe benefício. No sub-
grupo de pacientes com idade supe-
rior a 65 anos tratados com AAS houve 
redução significativa no número total 
de eventos (p = 0,047 IC 95%: 0,68 [0,46 
a 0,99]). Neste estudo, o AAS foi bem 
tolerado, ocorrendo leve aumento de 
sangramentos gastrointestinais, porém 
sem significância estatística, enquanto 
o número de AVC hemorrágicos foi 
semelhante nos dois grupos, tratados e 
não tratados com AAS.

Estudo observacional do 
Swedish National Diabetes Register 

18 analisou os benefícios e riscos do 
uso de aspirina em pacientes com 
DM2 sem doença cardiovascular pré-
via: 4.608 pacientes em uso de aspi-
rina baixa dose e 14.038 sem aspi-
rina. Não houve benefíco cardiovas-
cular ou mortalidade no uso de aspi-
rina. Surpreendentemente ocorreu 
um aumento no número de eventos 
coronarianos fatais/não fatais no 
grupo aspirina HR 1,19 (95% IC 1,01 a 
1,41) p = 0,04. O aumento de eventos 
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associados com aspirina foi visto 
quando analisadas mulheres separa-
damente: HR 1,41 (95% IC 1,07 a 
1,87), p=0,02 e HR 1,28 (95% IC 95% 
1,01 a 1,61) p=0,04 para doença 
coronariana e doença cardiovascu-
lar, respectivamente, mas não no 
sexo masculino quando os números 
foram analisados separadamente. 
Houve uma tendência ao aumento 
de sangramento associado à aspi-
rina, n=157; HR 1,41 (95% IC 0,99 a 
1,99). Estes dados reforçam o uso 
mais restritivo de aspirina em pacien-
tes com  DM2 sem doença cardiovas-
cular prévia.

ESTUDoS EM ANDAMENTo

O A Study of Cardiovascular Events in 
Diabetes (ASCEND) é um estudo em 
andamento envolvendo 15 mil pacien-
tes com diabetes que avaliará se aspi-
rina em baixas doses (com e sem 
Ômega-3) será capaz de reduzir o risco 
de eventos cardiovasculares. São 
incluídos neste estudo pacientes com 
e sem doença arterial periférica. O 
outro estudo em andamento Aspirin in 
Reducing Events in the Elderly (ASPREE) 
poderá criar maiores evidências. 19 

 A ADA e AHA, em face dos novos 
dados referentes ao uso do AAS na pre-
venção primária de DCV, posiciona-
ram-se conjuntamente com um novo 
do cumento urgindo maior cautela em 
relação ao emprego deste medica-
mento (B).20 Nesta publicação, foi 
incluída uma metanálise de nove tra-
balhos randomizados, na qual o AAS 
reduziu o número de eventos corona-
rianos em 9% e a quantidade de AVC 
em 15%. Entretanto, essas diferenças 
não foram estatisticamente significati-
vas. Os autores avaliam que o AAS 
pode conferir aumento adicional no 
número de sangramentos gastrointes-
tinais na ordem de um a cinco episó-

dios por 1.000 pacientes portadores de 
diabetes anualmente. Com base no 
balanço entre riscos e benefícios, os 
autores deste documento firmaram as 
seguintes recomendações para o uso 
de AAS na prevenção primária de 
eventos cardiovasculares em pacientes 
com diabetes:
•	 O uso de AAS em baixas doses (75 

a 162 mg/dia) deve ser conside-
rado para pacientes com risco de 
DCV > 10% na ausência de fatores 
de risco para sangramento. Este 
grupo inclui a maioria dos homens 
portadores de diabetes com idade 
superior a 50 anos e mulheres 
acima dos 60 que tenham, no 
mínimo, outro fator de risco cardio-
vascular significativo (tabagismo, 
hipertensão, dislipidemia, história 
familiar de DCV prematura ou 
albuminúria).

•	 O AAS não é recomendado para 
homens com diabetes abaixo dos 
50 anos de idade e mulheres com 
menos de 60 anos que não tenham 
qualquer outro fator de risco car-
diovascular (risco DCV em 10 anos 
< 5%).

•	 O AAS pode ser considerado para 
aqueles pacientes com diabetes 
em risco intermediário (risco para 
DCV em dez anos entre 5% e 10%), 
grupo que incluiria pacientes mais 
jovens e aqueles mais velhos sem 
outros fatores de risco.
Os autores deste posicionamento 

das três sociedades reconhecem que 
essas recomendações são baseadas em 
evidências inconclusivas (recomenda-
ção classe Ia com nível de evidência B). 
As taxas de eventos nos estudos rando-
mizados têm sido muito baixas para 
gerar estimativas precisas dos efeitos do 
AAS e muitas das recomendações são 
baseadas em análises de subgrupo. 
Além disso, o benefício adicional do 
AAS em pacientes que usam estatina e 

possuem outros fatores que reduzem 
riscos ainda não está bem claro. Dois 
grandes estudos em andamento, o 
Aspirin and Simvastatin Combination 
for Cardiovascular Events Prevention 
Trial in Diabetes (ACCEPT-D), da Itália, e 
o ASCEND, do Reino Unido, deverão adi-
cionar mais dados sobre o uso profilá-
tico do AAS.

Até que novos estudos esclareçam 
com maiores detalhes o uso de AAS em 
diferentes subgrupos de pacientes 
com diabetes, a nossa recomendação é 
que os médicos devam seguir basica-
mente as novas orientações, entre-
tanto usando concomitantemente o 
seu julgamento clínico e tentando 
sempre individualizar a conduta com 
base na relação risco-benefício, con-
servando em mente que, em se tra-
tando de diabetes, não existe uma 
única conduta que sirva para todos os 
pacientes.

Em caso de contraindicação ao uso 
de AAS, outras drogas devem ser consi-
deradas, como exposto a seguir.

Ticlopidina (Plaquetar®, Ticlid®, Ticlopidina®)

Bloqueia o difosfato de adenosina 
(ADP), que induz à agregação plaque-
tária. Na metanálise do estudo APT 
verificou-se que com a ticlopidina 
houve redução significante dos even-
tos vasculares. Em comparação com o 
AAS, não ficou claro que ela seja supe-
rior ou inferior nos seus efeitos. Como 
eventos colaterais gastrointestinais 
contam-se dispepsia, flatulência, náu-
seas e vômitos, que são leves e contro-
láveis. O maior inconveniente da ticlo-
pidina é o risco de neutropenia, o que 
obriga a um controle periódico pelo 
hemograma. A dose mais usada é de 
250 mg, duas vezes ao dia.
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Clopidogrel (Plavix®, lscovert®)

É considerado o substituto do AAS em 
caso de alergia. Ele bloqueia a ativação 
das plaquetas pelo ADP (por meio da ini-
bição da ligação dos agonistas pelos 
receptores das plaquetas), que induz à 
agregação plaquetária. No estudo 
Clopidogrel versus Aspirin in Patients at 
Risk of Ischaemic Events (CAPRIE) (clopi-
dogrel 75 mg/dia vs. AAS 325 mg/dia), o 
clopidogrel mostrou-se ligeiramente 
mais efetivo na redução de eventos car-
díacos. Quanto ao emprego dos inibido-
res das glicoproteínas (GP llb-llla) pla-
quetárias após a síndrome coronariana 
aguda (SCA) e a intervenção coronariana 
percutânea (ICP), observou-se grande 
redução na incidência de eventos cardía-
cos adversos. Uma possível explicação é 
que os antagonistas da GP llb-llla abcixi-
mabe, tirotiban e eptifibatide inibam a 
ligação do fibrinogênio nas plaquetas 
dos pacientes diabéticos (D).21

Cilostozol

A exemplo do clopidogrel, pode subs-
tituir o AAS ou mesmo o próprio clopi-
dogrel na prevenção de eventos car-
diovasculares, atuando por meio da 
inibição da fosfodiasterase II na dose 
de 200 mg/dia. Estudos 22,23 demons-
tram o efeito clínico e in vivo (inibidor 
da microagregração plaquetária) em 
pacientes com diabetes com resposta 
inadequada à aspirina e ao clopidogrel.

CoNSIDERAçÕES FINAIS

A DAC é uma causa importante de óbito 
nos Estados Unidos e o diabetes ocupa 
lugar de destaque, visto que em cerca de 
25% dos diabéticos a primeira manifesta-
ção de DAC é o IM ou a morte súbita.

A agregação espontânea das pla-
quetas está ausente ou raramente é 
observada em indivíduos sadios, 

enquanto está presente em adultos 
com angina instável, IM, diabetes, disli-
pidemia, estresse emocional e exercí-
cios físicos extenuantes.

As plaquetas, nos diabéticos, são 
hipersensíveis, in vitro, aos agentes 
agregantes. O mecanismo mais impor-
tante é o aumento do TXA2.

Vários antiagregantes plaquetá-
rios avaliados são capazes de atuar 
na prevenção do estado pró-trombó-
tico, e menos da metade dos pacien-
tes diabéticos estão tirando proveito 
do seu emprego.

Alguns estudos avaliaram a eficácia do 
AAS em indivíduos sem diabetes e com 
DM1 e DM2, entre homens e mulheres, nas 
prevenções primária e secundária para 
redução de eventos cardiovasculares.

A dose de AAS empregada variou 
entre 75 e 325 mg/dia, sendo que a dose 
menor tem eficácia igual à de altas doses.

DIRETRIZES DA ASSoCIAção 
AMERICANA DE DIABETES

Aplicação do Position Statement da ADA 
(Quadro 1) sobre a terapia com AAS (D).

QUADRo 1 Níveis de evidência das principais recomendações e conclusões

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

O diabetes ocupa lugar de destaque como manifestação 
importante na doença arterial coronariana (DAC)

A

É geralmente aceito, segundo vários pesquisadores, que a aspirina, 
nos diabéticos, tem importante papel como antiagregante 
plaquetário

D

Os vários estudos, incluindo pesquisas e metanálise, indicam que 
aspirina é eficaz na prevenção secundária nos eventos 
cardiovasculares em diabéticos, porém o benefício na prevenção 
primária é restrito a alguns subgrupos

B

A dose de aspirina recomendada varia entre 75 mg a 325 mg 
diariamente

B

Segundo as evidências existentes até o momento, o uso da aspirina 
na prevenção primária mostrou-se ineficaz

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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A doença macrovascular do paciente 
com diabetes é a própria doença ate-
rosclerótica que incide em uma popu-
lação não diabética. É, contudo, mais 
precoce, mais frequente e mais grave. 
A doença cardiovascular (DCV) é a 
maior causa de morbidade e mortali-
dade nesses pacientes (A).1-3 O termo 
“diabetes vascular” tem sido introduzi-
do com o objetivo de chamar a aten-
ção do clínico para a necessidade de, 
paralelamente ao tratamento da hiper-
glicemia, desenvolver estratégias para 
a prevenção da DCV.

O tratamento ideal da hiperglice-
mia seria aquele que pudesse tam-
bém propiciar benefícios na preven-
ção da doença macrovascular, além 
da prevenção da doença microvascu-
lar. Não existe, contudo, até o mo-
mento, tratamento medicamentoso 
para a hiperglicemia que realmente 
apresente evidências de prevenção 
da DCV. Contrariamente, a mudança 
no estilo de vida (implementação de 
atividade física e dieta adequada) 
tem-se mostrado uma medida alta-
mente eficaz (B).1-5

A prevenção primária da doença 
macrovascular está relacionada com a 
própria prevenção do diabetes (B).4,5,11 
Consideram-se fatores de risco para 
desenvolver diabetes: idade > 40 
anos, excesso de peso, sedentarismo e 
antecedente de diabetes na família, 
além de mulheres que tenham dado à 
luz recém-nascidos com peso ≥ 4 kg e 

pessoas com glicemia de jejum altera-
da ou tolerância diminuída à glicose 
(pré-diabetes).

A prevenção da DCV no diabetes 
está associada ao tratamento dos ou-
tros fatores de risco frequentemente 
associados ao diabetes, como: hiper-
tensão, dislipidemia, obesidade, taba-
gismo e sedentarismo (B).6,7 Esses fato-
res têm sido denominados, no seu 
conjunto, risco cardiometabólico. A im-
portância prática do conceito de risco 
metabólico é o reconhecimento de 
que a presença de um desses fatores 
de risco leva obrigatoriamente à ne-
cessidade de pesquisar outros fatores 
e, consequentemente, ao tratamento 
adequado. É importante notar que es-
ses fatores constituem risco tanto para 
diabetes como para DCV.8

A prevenção secundária compre-
ende o tratamento e o controle ade-
quado da hiperglicemia, seja com o 
uso de agentes orais, seja com insulina. 
Nessa etapa, continua sendo também 
fundamental a mudança do estilo de 
vida: perda de peso por meio de dieta 
adequada e atividade física (B).9,10

Tanto na prevenção primária como 
na secundária, é altamente necessária 
a cessação do fumo. Esse fato tem que 
ser amplamente enfatizado pelo clíni-
co e incorporado em qualquer plano 
de prevenção de DCV. Recomendam-se 
o desenvolvimento e a implementação 
de estratégias, tanto dirigidas para o 
paciente durante a consulta médica 

(aconselhamento, orientação, apoio 
psicológico e eventual farmacoterapia), 
como também à população em geral, 
mediante campanhas de esclarecimen-
to sobre a relação do fumo com a DCV e 
outros malefícios relacionados.

Com relação à hipertensão arte-
rial no paciente com diabetes, as me-
tas dos níveis pressóricos a serem 
atingidos com o tratamento são de < 
130/80 mmHg, idealmente < 120/80 
mmHg. A associação de mais de um 
agente anti-hipertensivo pode ser ne-
cessária e recomendada.6

A dislipidemia é um preditor im-
portante de DCV e deve ser agressiva-
mente tratada. Os níveis desejáveis 
são: colesterol da lipoproteína de bai-
xa densidade (LDL-C) < 100 mg/dl, 
colesterol da lipoproteína de alta den-
sidade (HDL-C) > 40 mg/dl no homem 
e > 50 mg/dl na mulher e triglicerí-
dios < 150 mg/dl.6

A mudança no estilo de vida, que 
seguramente é a principal medida de 
prevenção tanto da DCV como do dia-
betes, implica dieta adequada e exercí-
cio físico moderado por pelo menos 30 
minutos diários. Além disso, tem tam-
bém sido preconizada a intervenção 
farmacológica.11 Entre os fármacos re-
comendados, o ácido acetilsalicílico 
(AAS) tem sido universalmente aceito 
na profilaxia da DCV.

Diversos estudos foram e têm sido 
realizados com o objetivo de observar 
se, a longo prazo, a introdução de 

Prevenções primária e secundária da doença 
macrovascular no paciente com diabetes
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determinados medicamentos normal-
mente utilizados para o tratamento do 
diabetes pode também prevenir ou di-
minuir eventos cardiovasculares: o Dia-
betes Reduction Approaches with Ra-
mipril and Rosiglitazone Medications 
(DREAM), com a rosiglitazona; o Nate-
glinide and Valsartan in Impaired Glu-
cose Tolerance Outcomes Research 
(NAVIGATOR), com a nateglinida; possi-
bilitando a redução de eventos cardio-
vasculares por meio da intervenção 
precoce com insulina glargina (ORI-
GIN), entre outros. Os indivíduos incluí-
dos nesses estudos foram pacientes 
em fases precoces do diabetes. O estu-
do ORIGIN mostrou efeito neutro da 
insulina na prevenção da doença ma-
crovascular.21 O estudo clássico United 
Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) mostrou certo benefício da 
metformina12 e o Study to Prevent No 
Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
(STOP-NIDDM), mostrou também be-
nefício da acarbose em pré-diabetes.13

Quando o diabetes já está instala-
do, o controle intensivo da hiperglice-
mia, com o objetivo de prevenção se-
cundária dos eventos cardiovasculares, 
tem sido assunto extensamente debati-
do na literatura médica.3,14,19 O paciente 
com diabetes possui risco maior de de-
senvolver DCV, sendo, p. ex., esse risco 
o mesmo de uma pessoa não diabética 
que já tenha tido um evento cardíaco. 
O indivíduo com diabetes é considera-
do um potencial paciente de DCV.

Na última década, com o objetivo 
de esclarecer se o controle intensivo da 
glicemia pode reduzir o risco cardio-
vascular em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), diversos estudos 
a longo prazo foram lançados. Em 
2008, dois desses estudos foram publi-
cados: o Action in Diabetes and Vascu-
lar Disease: Preterax and Diamicron 
Modified Release Controled Evaluation 
(ADVANCE) e o Veterans Affairs Diabe-

tes Trial (VADT), os quais não mostra-
ram significância em termos de redu-
ção de eventos cardiovasculares com o 
controle intensivo da glicemia.16,17,19 Em 
contraste, um terceiro estudo, denomi-
nado Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes (ACCORD), foi inter-
rompido porque demonstrou aumento 
da mortalidade entre participantes 
randomizados para uma estratégia de 
controle intensivo, com uma meta de 
controle glicêmico de hemoglobina 
glicada (HbA1c) < 6%.18 Uma revisão 
recente desses estudos, acompanhada 
de recomendações clínicas, foi publica-
da pela American Diabetes Association 
(ADA) com representantes da Ameri-
can Heart Association (AHA) e do Ame-
rican College of Cardiology (ACC).19 
Uma conclusão óbvia, mas que merece 
ser enfatizada, é que pacientes que 
conseguem facilmente atingir e man-
ter níveis baixos de HbA1c por meio de 
mudanças no estilo de vida, com ou 
sem farmacoterapia, não estão em ris-
co de desenvolver eventos cardiovas-

culares e, portanto, não necessitam ele-
var os níveis de HbA1c. Os autores 
concluem que os achados de mortali-
dade dos estudos ACCORD, ADVANCE e 
VADT não implicam mudança de meta 
da HbA1c. A doença microvascular do 
diabetes com HbA1c ≥ 7% tem mostra-
do redução da retinopatia, nefropatia e 
neuropatia tanto no diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) como no tipo 2. Quanto à 
doença macrovascular, estudos clínicos 
randomizados não demonstraram re-
dução de eventos cardiovasculares, 
seja no DM1, seja no DM2. Contudo, o 
acompanhamento a longo prazo do 
Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) e do UKPDS sugere que ní-
veis de HbA1c ≥ 7% anos após o diag-
nóstico estão associados à redução da 
doença macrovascular (B).2,14,20

A meta da HbA1c deve ser indivi-
dualizada: pacientes mais jovens, com 
expectativa maior de vida e sem risco 
significativo de hipoglicemia, níveis < 
7% ou < 6% podem ser recomendados; 
pacientes mais idosos, com risco de hi-

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

A doença macrovascular é a causa mais frequente de morbidade e 
mortalidade nos pacientes com diabetes

A

A prevenção primária do diabetes implica mudança do estilo de vida 
(dieta e exercício)

B

A prevenção primária da doença macrovascular está relacionada 
com a própria prevenção do diabetes

B

A prevenção secundária implica o controle da dislipidemia e da 
hipertensão arterial e comorbidades frequentemente associadas ao 
diabetes

B

Em relação ao controle da glicemia, a meta da HbA1c deve ser 
individualizada: para pacientes mais jovens, com maior expectativa 
de vida e sem risco significativo de hipoglicemia, níveis < 7% ou         
< 6% podem ser recomendados

B

Cessação do tabagismo é mandatória A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.



144

Diretrizes SBD    2014-2015

 6. Gaede P, Lund-Andersen H, Par ving 
H-H, Pedersen O. Effect of a multi-
factorial intervention on mortality 
in type 2 diabetes. N Engl J Med. 
2008;358:580-91.

 7. Stettler C, Allemann S, Jüni P, Cull CA, 
Holman RR, Egger M et al. Glycemic 
control and macrovascular disease 
in types 1 and 2 diabetes mellitus: 
Meta-analysis of randomized trials. 
Am Heart J. 2006;152:27-38.

 8. American Diabetes Association. Un-
derstanding Cardiometabolic Risk. 
Broadening Risk Assesment and Ma-
nagement. Clinical Education Pro-
gram Series. Disponível em: www.
diabetes.org. Acesso em: 2009.

 9. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, 
Genuth SM, Lachin JM, Orchard TJ et 
al. Intensive diabetes treatment and 
cardiovascular disease in patients 
with type 1 diabetes. N Engl J Med. 
2005;353:2643-53.

10. Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, 
Goff DC Jr, Bigger JT, Buse JB et al. 
Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes Study Group. Effects 
of intensive glucose lowe ring in 
type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 
358:2545-59.

11. Buse JB, Ginsberg HN, Bakris GL, Cla-
rk NG, Costa F, Eckel R et al. Primary 
prevention of cardiovascular disea-
ses in people with diabetes mellitus: 
A scientific statement from the 
American Heart Association and the 
American Diabetes Association. Cir-
culation. 2007;115:114-26.

12. UK Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) Group. Effect of intensive 
blood-glucose control with me-
tformina on complications in over-
weight patients with type 2 diabe-
tes (UKPDS 34). Lancet. 1998; 352: 
854-65.

13. Chiasson JL, Josse RG, Gomis R, Ha-
nefeld M, Karasik A, Laakso M. Acar-
bose treatment and the risk of car-

diovascular disease and hypertension 
in patients with impaired glucose 
tolerance: The STOP-NIDDM trial. JA-
MA. 2003;290:486-94.

14. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Mat-
thews DR, Neil HAW. 10-year follow-
up of intensive glucose control in 
type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 
359:1577-89.

15. Selvin E, Marinopoulos S, Berkenblit 
G, Rami T, Brancati FL, Powe NR et al. 
Meta-analysis: Glycosylated hemo-
globina and cardiovascular disease 
in diabetes mellitus. Ann Intern 
Med. 2004;141:421-31.

16. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, 
Reda D, Emannele N, Reaven PD et 
al. Intensive glucose control and 
complications in American vete rans 
with type 2 diabetes. N Engl J Med. 
2009;360(2):129-39.

17. Patel A, MacMahon S, Calmers J, Ne-
al B, Billot L, Woodward M et al.; Ad-
vance Collaborative Group. Inten-
sive blood glucose control and 
vascular outcomes in patients with 
type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 
358:2560-72.

18. The Action to Control Cardiovascu-
lar Risk in Diabetes Study Group. 
Effects of Intensive Glucose Lowe-
ring in Type 2 Diabetes. N Engl J 
Med.2008;358:24.

19. Skyler JS, Bergenstal R, Bonow RO et 
al. Intensive glycemic control and 
the prevention of cardiovascular 
events: Implications of the Accord, 
Advance and the VA Diabetes Trials. 
Diabetes Care. 2009;32:187-92.

20. Epidemiology of Diabetes Interven-
tions and Complications (EDIC). De-
sign, implementation and prelimi-
nary results of a long-term follow-up 
of the Diabetes Control and Com-
plications Trial cohort. Diabetes Ca-
re. 1999;22:99-111.

21. The ORIGIN trial investigators. N Eng 
J Med. 2012; 2011 Jun.

poglicemia e DCV, níveis em torno de 
7% são mais aceitáveis.

Em conclusão, para reduções pri-
mária e secundária do risco cardiovas-
cular, persistem as recomendações de 
meta < 7% para HbA1c, devendo, con-
tudo, haver flexibilização e individuali-
zação para cada paciente. As recomen-
dações das metas de tratamento para 
hipertensão e dislipidemia devem ser 
enfatizadas. Estatinas e profilaxia com 
AAS persistem como pilares na redu-
ção do risco cardiometabólico em pa-
cientes com diabetes, sendo a cessação 
do tabagismo obrigatória.
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Diagnóstico da doen ça coronariana silenciosa  
no paciente diabético

INTRoDUção

Embora diretrizes nacionais e interna-
cionais classifiquem portadores de dia-
betes mellitus (DM) na categoria de alto 
risco para doen ça cardiovascular (DCV) 
o risco de desfechos cardiovasculares a 
curto prazo nessa população é extre-
mamente va riá vel.1-5 Um dos grandes 
desafios é identificar in di ví duos assin-
tomáticos, mas que apresentem risco 
elevado de desfechos cardiovasculares 
e que se beneficiem de tratamentos 
mais agressivos em relação ao controle 
dos fatores de risco e possivelmente re-
vascularização do miocárdio.

AVALIAção Do RISCo  
CoM BA SE EM PARÂMETRoS 
CLÍNICoS E LABoRAToRIAIS

Em geral, a presença de DM adianta em 
15 anos a idade para a ocorrência de DCV. 
Dessa forma, homens e mulheres diabéti-
cos tipos 1 e 2, com idades respectiva-
mente superiores a 40 e 50  anos geral-
mente apresentam risco de eventos 
coronarianos > 2% ao ano.2,5 O risco de 
evento cardiovascular ou morte será ex-
tremamente elevado quando houver 
diagnóstico clínico de DCV, ou seja, já ter 
havido infarto do miocárdio, acidente vas-
cular cerebral (AVC) ou ataque is quêmico 
transitório, angina do peito, dispneia de 
origem is quêmica (equivalente angino-
so), claudicação intermitente ou doen ça 
da aorta. No Quadro 1, encontram-se des-

critos fatores clínicos que indicam risco 
elevado de DCV no DM.

O grupo de Framingham desenvol-
veu um algoritmo para predição de even-
tos cardiovasculares (coronarianos, mor-
te, AVC, insuficiên cia  vascular periférica e 
insuficiên cia cardía ca) em in di ví duos as-
sintomáticos que pode ser aplicado para 
pacientes diabéticos.3 Este escore de risco 
global é importante, pois aumenta o po-
der preditivo para outras doen ças graves, 
além da doen ça arterial coronariana 
(DAC),  que frequentemente afeta in di ví-
duos com diabetes. É importante enfati-
zar que o risco determinado por essa es-
cala avalia um perío do de apenas 
dez anos, e que principalmente em in di ví-
duos <  40  anos dificilmente a escala irá 
indicar um risco > 20% em dez anos (alto 
risco). Outra ferramenta para se avaliar o 
risco de DAC em diabéticos tipo 2 é o Uni-

ted Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) risk engine, que considera não só 
idade, lipídios, tabagismo e pressão arte-
rial, mas utiliza também a duração do dia-
betes e seu controle por meio da hemo-
globina glicada (HbA1c) e presença ou 
não de proteinúria.4

AVALIAção Do RISCo PoR 
EXAMES CARDIoVASCULARES

TESTES DE ESTRESSE PARA 
A DETECção DE ISQUEMIA 
MIoCÁRDICA E ATERoSCLERoSE 
SUBCLÍNICA (CALCIFICAção DA 
ARTÉRIA CoRoNÁRIA)

A presença de sobrecarga ven tricu lar 
esquerda, ondas “Q” e isquemia mio-
cárdica ao eletrocardiograma (ECG) in-

QUADRo 1 Fatores de risco clínico para DCV em diabéticos

Presença de manifestação clínica prévia de doen ça aterosclerótica:  
doen ça coronariana, cerebrovascular ou  vascular periférica

Sexo feminino: risco relativo aumenta 5 vezes

Idade > 40 anos homens e > 50 anos mulheres

Duração elevada do diabetes; para cada 10 anos de diagnóstico o risco aumenta 86% 
segundo o estudo de Framingham

Presença de doen ça renal (perda de proteí na na urina, perda de função renal)

Presença de neuropatia diabética autonômica

Presença de fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, tabagismo, 
sedentarismo, aterosclerose precoce na família e síndrome metabólica

Presença de fibrilação atrial – risco elevado de AVC embólico

Escores de risco de Framingham e Ferramenta UKPDS para avaliação do risco.
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dica risco elevado de eventos cardio-
vasculares no DM,5 contudo esse 
exame é pouco sensível. Infelizmente 
ainda não existe consenso sobre quais 
testes devem ser rea li zados para a de-
tecção da DAC subclínica e/ou assinto-
mática em diabéticos. As recomenda-
ções da Associação Americana de 
Diabetes (ADA)1  para pesquisa da is-
quemia miocárdica silenciosa são mui-
to conservadoras. Ela sugere a pesqui-
sa de isquemia miocárdica (IMi) por 
meio do teste ergométrico em diabéti-
cos que mostrem sintomas cardía cos 
típicos (dor precordial, dispneia), sinto-
mas atípicos ou que apresentem ECG 
de repouso alterado e em in di ví duos 
assintomáticos com diagnóstico de 
doen ça  vascular periférica ou carotí-
dea ou que tenham mais de 35  anos. 
Recomenda também a sedentários 
que desejem começar um programa 
de ati vidades físicas de alta intensida-
de. Infelizmente, a sensibilidade da er-
gometria para a detecção da IMi é ruim 
mesmo nessa população de risco relati-
vo elevado.6 É importante enfatizar que 
cerca de um em cada cinco diabéticos 
apresentará IMi silenciosa e que um 
em cada 15 será grave quando testes 
mais sensíveis, como cintigrafia mio-
cárdica ou ecocardiograma de estres-
se, são utilizados. A presença de IMi 
nesses exames implica risco de even-
tos coronarianos que varia de 4,7 a 
13,8% por ano em in di ví duos não tra-
tados. Obviamente esse risco será 
maior quanto maior for a  área is-
quêmica do ven trículo esquerdo (ge-
ralmente > 10%). Um fato preocupante 
é que, mesmo na ausência de IMi, a 
taxa de eventos coronarianos graves 
em diabéticos após dois anos de segui-
mento é > 1,5% ao ano.5,6 Contudo, da-
dos do estudo Detection of Ischemia in 
Asymptomatic Diabetics (DIAD) avalia-
ram o papel da pesquisa da isquemia 
IMi silenciosa em 1.123 diabéticos tipo 

2 assintomáticos submetidos a regimes 
mais intensivos de controle de fatores 
de risco para a aterosclerose do que o 
rea li zado nos estudos anteriores.7 Os 
pacientes foram seguidos de 2000 até 
2007 e randomizados para rea li zar ou 
não pesquisa de IMi silenciosa pela cin-
tigrafia miocárdica. A idade média da 
população era de 60 anos e a duração 
do diabetes, cerca de oito  anos. Dife-
rentemente dos estudos anteriores, as 
taxas anuais de eventos coronarianos 
foram de apenas 0,6% ao ano. Não 
houve diferença na taxa de eventos 
dos grupos randomizados para sofre-
rem screening da isquemia ou não. As 
taxas de eventos coronarianos varia-
ram de 0,4 a 2,4% ao ano, dependendo 
da gravidade da isquemia miocárdica. 
Contudo, o valor preditivo posi tivo de 
uma isquemia moderada a grave foi 
de apenas 12%. Esses dados mostram 
que não existe evidência completa de 
que a rea li zação de exames que pes-
quisem a IMi de forma rotineira irá mo-
dificar a história natural da DAC em 
diabéticos assintomáticos e que têm 
seus fatores de risco controlados de 
forma adequada. Assim, enfatizamos 
que os fatores de risco para a ateroscle-
rose devem ser tratados de forma in-
tensiva nessa população mesmo na 
ausência de isquemia.

A detecção da aterosclerose sub-
clínica representada pela calcificação 
da artéria coronária (CAC) detectada 
pela tomografia computadorizada (TC) 
é útil na avaliação do risco de eventos 
coronarianos no DM.5,6,8-11 A CAC pode 
ser detectada sem injeção de contraste 
iodado e com baixa exposição à radia-
ção. Quanto maior a CAC (escores de 
cálcio), maior a quantidade de placas 
de ateroma (carga de placa), maior a 
chance de IMi e maior o risco de morte 
e desfechos cardiovasculares. Em dia-
béticos, a CAC pode indicar tanto obs-
trução coronariana, que leva à isque-

mia, como também presença de placas 
remodeladas não obstrutivas. É impor-
tante enfatizar que, em diabéticos, di-
ferentemente das pessoas que não 
apresentam essa doen ça, há maior 
proporção de placas obstrutivas não 
remodeladas, o que leva a eventos co-
ronarianos agudos com infarto do mio-
cárdio, angina instável e morte súbita. 
Wong et al. avaliaram a CAC pela TC e a 
IMi pela medicina nu clear em 140 dia-
béticos com ou sem síndrome metabó-
lica (SM) e 173 pessoas com SM. Inde-
pendentemente da presença de DM ou 
SM, escores de cálcio <  100 associa-
ram-se à baixa taxa de isquemia mio-
cárdica (cerca de 2%).8 A presença de 
DM e/ou SM associou-se a 13% de is-
quemia naqueles com CAC 100 a 399 
vs. 3,6% na ausência dessas entidades. 
Já CAC ≥ 400 em portadores de DM e/
ou SM associou-se a isquemia em 
23,4% vs. 13,6% na ausência das mes-
mas. Anand et al. mostraram que cerca 
de 45% dos diabéticos tipo 2 assinto-
máticos para DAC, na faixa etária entre 
30 e 65 anos, apresentam CAC definida 
como escore de cálcio > 10 (n = 510).9 
No mesmo estudo, a presença da is-
quemia miocárdica aumentava à medi-
da que os escores de cálcio cresciam: 
0%, 18,4%, 22,9%, 48,3% e 71,4% para 
aqueles com escores de cálcio de 0 a 
10, 11 a 100, 101 a 400, 401 a 1.000 e 
> 1.000, respectivamente (p < 0,0001). 
Nesse estudo, a presença de CAC mo-
derada (escores de cálcio 100 a 400), 
grave (400 a 1.000) e muito grave 
(> 1.000) correlacionou-se com um ris-
co relativo de eventos cardiovasculares 
respectivamente 10, 40 e 58 vezes 
maior do que em diabéticos sem CAC 
em um perío do de dois anos de segui-
mento. A CAC foi superior aos escores 
de Framingham e do UKPDS para a 
predição de eventos.

Recentemente, dados do estudo 
Prospective Evaluation of Coronary Ar-
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tery Calcium in Predicting Cardiovas-
cular Events in Asymptomatic Patients 
with Type 2 Diabetes (PREDICT) confir-
maram o papel da detecção da CAC em 
diabéticos assintomáticos para a iden-
tificação de in di ví duos de alto risco 
para desfechos cardiovasculares.10 Fo-
ram acompanhados prospectivamente 
589 diabéticos por quatro anos. A CAC 
foi marcadora independente do risco 
de eventos.

As razões de dano relativas para os 
escores de cálcio no que se refere aos 
intervalos 0 a 10 de unidades Agatston 
(AU) foram de: 11-100, 5,4; 101-400, 
10,5; 401-1.000, 11,9 e > 1.000 19,8. As 
 áreas sob a receive operator caracteris-
tic curve (ROC) mostraram melhora da 
avaliação do risco clínico quando a 
CAC foi acrescentada.

Raggi et  al.11 avaliaram mais de 
900  diabéticos e encontraram que a 
CAC >  1.000 indicou mortalidade de 
9% em cinco  anos em comparação 
com 1,1% naqueles sem CAC ou esco-
re de cálcio < 10. Contudo, este estu-
do não avaliou desfechos como infar-
to do miocárdio.

Dessa forma, não há dúvida de que 
presença da CAC é útil tanto para a de-
tecção de IMi como para a estratifica-
ção do risco de eventos coronarianos e 
morte em diabéticos assintomáticos. 
Entretanto, uma proposta que necessi-
ta ainda ser validada em estudos pros-
pectivos é a do uso da determinação 
da CAC pela TC como exame de tria-
gem para DCV em diabéticos. A cinti-
grafia ou eco de estresse seriam rea li-
zados em diabéticos assintomáticos 
que apresentassem escores de cálcio 
> 400 ou 100 a 400 na presença de SM, 
duração de DM > 10 anos ou microan-
giopatia.5 O escore de cálcio deverá ser 
repetido após cinco  anos. O quanto 
novos exames como a angiotomogra-
fia coronariana acrescentarão à sim-
ples determinação da CAC é objeto de 

estudos. Hadamitzky et al. avaliaram o 
papel da angiotomografia coronaria-
na em predizer eventos cardiovascu-
lares em 140  diabéticos e 1.782 não 
diabéticos seguidos por 33  meses em 
média.12 Eles apresentavam sintomas 
atípicos para DAC ou outros fatores de 
risco. Os diabéticos que exibiam carga 
de placa elevada, caracterizada por 
alto número de segmentos coronaria-
nos com placas de ateroma (calcifica-
das ou não), tiveram bem mais eventos 
dos que os não diabéticos (1,8% vs. 
0,5% ao ano). A carga de placas foi o 
melhor marcador de eventos corona-
rianos, mesmo ajustando-se para o es-
core de cálcio. No entanto, os dados 
desse estudo são muito precoces para 
se recomendar a angiotomografia para 
diabéticos assintomáticos com o intui-
to de avaliação do risco coronariano.

No final de 2010, a Associação Ame-
ricana do Coração e o Colégio America-
no de Cardiologia manifestaram-se so-
bre o nível de evidências e o grau de 
recomendação para a pesquisa de is-
quemia miocárdica por métodos de 
imagem, pesquisa da CAC e uso da an-
giotomografia coronariana em in di ví-
duos assintomáticos, inclusive nos 
portadores de diabetes.13 A cintigrafia 
miocárdica pode ser considerada em 
diabéticos assintomáticos considera-
dos de alto risco ou por associação de 
fatores de risco, por história familiar de 
DAC precoce ou por escore de cálcio 
> 400 (recomendação IIB nível de evi-
dência C). Para in di ví duos diabéticos 
assintomáticos com mais de  40  anos 
de idade a determinação da CAC é um 
método razoá vel para avaliação do ris-
co (recomendação IIa nível de evidên-
cia B). A angiotomografia de coronária 
não é recomendada na avaliação do 
risco em diabéticos (recomendação III 
nível de evidência C).

A presença de CAC > 100 implica-
ria reduzir o colesterol da lipoproteína 

de baixa densidade (LDL-C) < 70 mg/dl 
em vez de < 100 mg/dl, a pressão arte-
rial <  130/80  mmHg, além do uso de 
ácido acetilsalicílico (AAS). Se houver 
IMi, o paciente deverá ser encaminha-
do ao cardiologista. Por fim, é impor-
tante que, caso haja sintomas de isque-
mia, dor torácica e/ou dispneia, o 
paciente seja encaminhado para prova 
de isquemia ou para cateterismo car-
día co, e não para TC.

RISCo CARDIoVASCULAR  
No DIABETES TIPo 1

Diabéticos tipo 1,  com o passar dos 
anos, apresentam maior risco de com-
plicações cardiovasculares,14 principal-
mente após os 40 anos de idade. Con-
tudo, esse intervalo pode variar e 
dependerá do tempo de duração da 
doen ça, do aparecimento de nefropa-
tia, da hipertensão arterial e do des-
controle da glicemia. Mais recente-
mente, a obesidade e a SM associam-se 
a esse risco aumentado de DCV. Zigbor 
et al.15 analisaram o papel dos escores 
clínicos na avaliação do risco de DAC 
em diabéticos tipo 1. Esses autores 
mostraram claramente que escores 
como UKPDS e o de Framingham 
subes timaram o risco de DAC no dia-
betes tipo 1. O algoritmo proposto por 
Bax et  al.5  combinando a detecção da 
CAC com os teste poderia ser também 
utilizado nessa população.

DECLARAção

É importante enfatizar que as condutas 
propostas aqui são de opinião do autor 
e que os níveis de evidência e reco-
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para testar o custo/efetividade das es-
tratégias de screening aqui propostas.
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INTRoDUção

A retinopatia diabética (RD) é umas das 
principais complicações relacionadas 
ao diabetes mellitus (DM) e a principal 
causa de cegueira em pessoas com ida-
de entre 20 e 74 anos.1 Aproximada-
mente 12% dos novos casos de ceguei-
ra legal, isto é, a diminuição da acuidade 
visual a um nível que impeça o exercí-
cio de atividades laborais, são causa-
dos pela RD. Após 20 anos de doença, 
mais de 90% dos diabéticos tipo 1 e 
60% daqueles com o tipo 2 apresenta-
rão algum grau de retinopatia. Na RD, a 
principal causa de baixa visual é o ede-
ma macular, podendo estar presente 
desde as fases iniciais da retinopatia 
até em casos nos quais há doença pro-
liferativa grave, acometendo 30% dos 
pacientes com mais de 20 anos de dia-
betes.2 A forma proliferativa é aquela 
que, por sua vez, se relaciona mais fre-
quentemente com a perda visual gra-
ve, devido a eventos oculares poten-
cialmente causadores de cegueira 
irreversível, como a isquemia retiniana 
difusa, incluindo a macular e o descola-
mento tracional de retina. Estima-se 
que em olhos com RD proliferativa não 
tratada a taxa de evolução para ceguei-
ra seja de 50%, em 5 anos.3-5

No Brasil, ainda não há estudos 
que demonstrem, com exatidão, a pre-
valência da RD. Estudos realizados em 
diferentes regiões do país referem pre-
valência variando de 24 a 39%, sendo 

sua maior frequência em pacientes 
residentes em regiões não metropolita-
nas.6-10 Avaliando-se as estatísticas dis-
poníveis, com percentuais adaptados 
de outros países, estima-se um número 
aproximado de 2 milhões de brasileiros 
com algum grau de RD, podendo-se 
presumir que uma parte importante 
desses indivíduos apresentará algum 
grau de perda visual relacionada à do-
ença. O risco de cegueira pela RD pode 
ser reduzido a menos de 5% quando o 
diagnóstico é realizado em tempo ade-
quado e o tratamento realizado corre-
tamente, antes que alterações irrever-
síveis possam se instalar.11

IMPoRTÂNCIA Do CoNTRoLE 
SISTÊMICo

O tempo de duração do diabetes e o 
controle glicêmico são, respectiva-
mente, os dois fatores mais importan-
tes relacionados ao desenvolvimento 
e à gravidade da RD. Assim, o controle 
glicêmico adequado torna-se funda-
mental para a prevenção e diminuição 
nas complicações relacionadas à do-
ença. O estudo norte-americano Dia-
betes Control and Complications Trial 
(DCCT) comparou a terapia insulínica 
intensiva à insulinoterapia convencio-
nal em pacientes com DM tipo 1 (DM1). 
Os pacientes submetidos ao controle 
intensivo apresentaram redução de 
76% no risco de desenvolvimento de 
retinopatia. Em pacientes com algum 

grau de retinopatia observou-se redu-
ção de 54% no risco de progressão da 
RD.12 De maneira geral, a cada 1% de 
redução da hemoglobina glicada 
ocorreria uma diminuição no risco de 
aparecimento da retinopatia de 35% e 
de progressão de 39%.13 Em pacientes 
com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o 
estudo United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) demonstrou a 
importância do controle intensivo da 
pressão arterial. Após nove anos de 
acompanhamento e controle pressóri-
co, diminuiu-se o risco de progressão 
da retinopatia em 47%. A análise do 
UKPDS demonstrou que, para cada de-
créscimo de 10 mmHg da pressão arte-
rial sistólica, havia uma diminuição de 
13% do risco de evolução para qual-
quer complicação microvascular.14 

CLASSIFICAção

Os critérios para diagnóstico e carac-
terização da RD, assim como para a 
definição de tratamento com fotocoa-
gulação a laser, baseiam-se nas defini-
ções e achados de duas importantes 
séries de estudos. O Diabetic Retino-
pathy Study (DRS – 1976 a 1979) estu-
dou o papel da panfotocoagulação e 
definiu critérios diagnósticos para a 
RD proliferativa, enquanto o Early Tre-
atment Diabetic Retinopathy (ETDRS 
– 1985 a 1997) determinou critérios 
atualmente utilizados referentes à RD 
não proliferativa e ao edema macular, 

Retinopatia diabética
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QUADRo 1 Classificação da retinopatia diabética (A)15

Gravidade da reTinopaTia achados À ofTalmoscopia sob dilaTação pupilar

Sem retinopatia aparente Sem alterações

Retinopatia diabética não proliferativa leve Microaneurismas apenas

Retinopatia diabética não proliferativa 
moderada

Achados mais abundantes que na retinopatia não proliferativa leve, e menos 
abundantes que na retinopatia não proliferativa grave

Retinopatia diabética não proliferativa grave Presença de um dos seguintes achados: mais de 20 hemorragias retinianas em cada um 
dos quatro quadrantes retinianos, ensalsichamento venoso em dois quadrantes ou 
microanormalidades vasculares intrarretinianas em um quadrante 

Retinopatia diabética proliferativa Presença de neovasos e/ou hemorragia vítrea ou pré-retiniana

QUADRo 2 Classificação do edema macular (A)15

Gravidade do edema macular diabéTico achados À ofTalmoscopia sob dilaTação pupilar

Edema macular aparentemente ausente Ausência de espessamento retiniano ou exsudatos duros no polo posterior

Edema macular aparentemente presente Presença de espessamento retiniano ou exsudatos duros no polo posterior

se edema macular presenTe, classifica-se em:

Edema macular presente

Edema macular leve: algum grau de espessamento de retina ou exsudatos duros no 
polo posterior, porém distantes do centro foveal

Edema macular moderado: espessamento de retina próximo ao centro da mácula, mas 
ainda não atingindo seu centro 

Edema macular grave: espessamento de retina ou exsudatos duros atingindo o centro 
da mácula

assim como a utilização da fotocoagu-
lação a laser nesses pacientes. Buscan-
do menor fragmentação e maior pa-
dronização na classificação da RD, um 
grupo multidisciplinar, formado por 
oftalmologistas, endocrinologistas e 
epidemiologistas, propôs, durante o 
International Congress of Ophthalmo-
logy (Sydney, 2002), uma classificação 
baseada na gravidade para a RD e o 
edema macular, abrangendo os prin-
cipais critérios definidos no DRS e 

ETDRS.15 A classificação internacional 
proposta encontra-se exposta nos 
Quadros 1 e 2.

DIAGNÓSTICo, 
ACoMPANHAMENTo  
E TRATAMENTo

Em 2010, a Sociedade Brasileira de Re-
tina e Vítreo (SBRV) emitiu seu Parecer 
Oficial sobre a Retinopatia Diabética, 
com orientações sobre o diagnóstico, 

acompanhamento e tratamento da re-
tinopatia diabética.16

Segundo o parecer da SBRV, as 
recomendações sobre o diagnóstico 
da RD, classificadas de acordo com o 
grau de recomendação proposto pe-
las Diretrizes, encontram-se dispos-
tas no Quadro 3.

Em pacientes diabéticos, o acom-
panhamento oftalmológico deve ser 
programado e rigorosamente cum-
prido, afim de que a retinopatia seja 

QUADRo 3 Testes de detecção de retinopatia 

recomendações para a deTecção de reTinopaTia Grau de  recomendação

A fotografia do fundo de olho é um bom método para diagnóstico da retinopatia A

Oftalmoscopia indireta e biomicroscopia da retina, realizadas por pessoa treinada, são métodos aceitáveis B

Dilatar as pupilas com tropicamida B

Não há evidências que apontem o melhor método diagnóstico para a retinopatia diabética B

Fonte: Adaptado de Morales PH, Lavinsky D, Vianello S et al. Parecer da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Retinopatia Diabética, 2010.
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tratada de maneira correta e antes 
que surjam sequelas irreversíveis. 
Frequentemente, mesmo pacientes 
com RD proliferativa grave podem 
ser assintomáticos, sendo fundamen-
tal que sejam feitas avaliações oftal-
mológicas periódicas.

Nos portadores de DM1, a RD ge-
ralmente inicia-se após 3,5 anos pós-
-puberdade. No caso do DM2, em lo-
cais com bom acesso à assistência à 
saúde, que proporcionem uma boa so-
brevida ao portador de diabetes, esti-
ma-se que 38% dos diabéticos já apre-
sentem algum grau de RD à época do 
diagnóstico da doença sistêmica. 

O consenso é de que se realize o 
acompanhamento de modo que os pa-
cientes não alcancem as formas proli-

ferativas graves da doença e, para tan-
to, o intervalo não deve ser superior a 
um ano, reduzindo-se esse intervalo 
conforme a gravidade do caso (Quadro 
4). Nas grávidas com retinopatia pre-
sente, é descrito 77,5% de progressão 
da retinopatia, chegando a 22,5% a in-
dicação de fotocoagulação antes do 
parto, daí a necessidade de acompa-
nhamento trimestral.

O tratamento da RD com a fotoco-
agulação permanece, em 2013, como o 
padrão-ouro para o tratamento do 
edema macular e da retinopatia proli-
ferativa. A fotocoagulação impede a 
perda de visão em 90% dos casos, 
quando iniciada nas fases não prolife-
rativa avançada ou proliferativa inicial. 
Para pacientes com retinopatia prolife-

rativa de alto risco, a perda de visão 
grave (20/800 ou pior) é reduzida em 
50% dos casos (Quadro 5).

O estudo ETDRS demonstrou que 
o tratamento do edema macular clini-
camente significativo (EMCS) com laser 
em grid ou focal/direto reduz o risco de 
baixa de visão em 50% comparado ao 
grupo-controle (24% para 12%). 

Diversos tratamentos farmacológi-
cos foram propostos para o EMCS, em 
destaque o uso de drogas antiangiogêni-
cas (bevacizumabe, ranibizumabe e afli-
bercepte) e corticoesteroides (triancino-
lona acetonida), injetados diretamente 
na cavidade vítrea. O maior estudo clíni-
co randomizado utilizando a triancinolo-
na e comparando-a ao tratamento com 
fotocoagulação, utilizando o protocolo 

QUADRo 4 Recomendações para o início do acompanhamento

recomendações para o início do acompanhamenTo Grau de recomendação

Diabético tipo 1 deve iniciar o acompanhamento após a puberdade ou com 5 anos de doença B

Diabético tipo 2 deve iniciar o exame dos olhos junto com o diagnóstico do diabetes A

O intervalo entre os exames é anual, podendo ser menor, dependendo do grau de retinopatia ou 
maculopatia encontrada. Nunca em intervalos maiores

A

Durante a gravidez, os exames devem ser trimestrais B

Pacientes com queixa de queda de visão devem ser encaminhados para um oftalmologista com urgência B

Tratamento com aspirina (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study), 650 mg/dia: não há evidências 
de que o uso de aspirina interfira na progressão da retinopatia

B

Fonte: Adaptado de Morales PH, Lavinsky D, Vianello S et al. Parecer da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Retinopatia Diabética, 2010.

QUADRo 5 Recomendações clínicas para intervenções primárias e secundárias na retinopatia diabética 

inTervenção
Grau de  

recomendação
recomendações clínicas

Controle glicêmico A Qualquer redução da HbA1c é vantajosa para o desenvolvimento ou progressão da RD. 
Em pacientes com RD, HbA1c < 7% é o ideal 

Controle pressórico A
Qualquer redução da pressão sistólica e/ou diastólica é vantajosa para inibir o 
desenvolvimento ou progressão da RD. Em pacientes com RD, a pressão sistólica < 130 
mmHg é o ideal 

Controle lipídico B Redução dos níveis de LDL-C reduzem o risco de complicações macrovasculares e pode 
ser vantajoso para o edema macular diabético

(continua)
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QUADRo 5 Recomendações clínicas para intervenções primárias e secundárias na retinopatia diabética (continuação)

inTervenção
Grau de  

recomendação
recomendações clínicas

Panfotocoagulação

A Panfotocoagulação imediata é recomendada em pacientes com RD proliferativa, 
especialmente aqueles de alto risco 

B

RD proliferativa inicial menos grave (neovasos planos na retina sem sinais de alto risco) e 
RD não proliferativa grave podem ser observados de perto, porém a panfotocoagulação 
é recomendada se houver dificuldade ou atraso no acompanhamento, sinais de 
progressão ou fatores de risco, especialmente em pacientes com DM2 

Fotocoagulação macular 
focal/grid

A

Tratamento com laser focal/grid recomendado em pacientes com edema de mácula 
clinicamente significativo. Tratamento deve ser idealmente guiado pela 
angiofluoreceinografia e dificilmente será efetivo se houver isquemia macular 
importante 

Vitrectomia B

Vitrectomia precoce (três meses) é recomendada em pacientes com DM1 com 
hemorragia vítrea grave e RD proliferativa. Vitrectomia pode ser considerada em 
pacientes com RD proliferativa não responsiva à panfotocoagulação ou associada à 
tração envolvendo a mácula 

B Vitrectomia pode ser vantajosa em casos selecionados de edema macular difuso não 
responsivo a outras terapias, especialmente na presença de tração vitreomacular 

Corticoesteroides 
intravítreos

C
Triancinolona intravítrea tem ação no tratamento do edema macular difuso. Estudo 
randomizado demonstrou inferioridade ao laser em 3 anos com o risco maior de catarata 
e aumento de pressão intraocular  

Drogas antiangiogênicas A

Reduzem a neovascularização da retina e o edema de mácula. Estudos recentes 
demonstraram o benefício de sua utilização isoladamente e/ou em associação à 
fotocoagulação, apresentando maior ganho visual que a fotocoagulação isolada no 
tratamento do edema macular

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos 
– estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
Fonte: Adaptado de Morales PH, Lavinsky D, Vianello S et al. Parecer da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Retinopatia Diabética, 2010.

ETDRS modificado, não demonstrou 
maior eficácia dessa droga em relação ao 
laser ao final de 3 anos de acompanha-
mento, além de aumentar o risco de ca-
tarata e glaucoma nesses pacientes.17 Por 
outro lado, estudos controlados utilizan-
do o ranibizumabe, evidenciaram, ao 
longo de 2 anos, melhores resultados vi-
suais de sua utilização, isolada ou em as-
sociação à fotocoagulação a laser, quan-
do comparado à fotocoagulação a laser 
isolada. Recentemente, o aflibercepte foi 
avaliado no tratamento do edema macu-
lar diabético. Estudo com acompanha-
mento de 1 ano mostrou a superioridade 
de sua utilização em comparação à foto-
coagulação a laser isolada.17-20 O ranibizu-

mabe foi aprovado recentemente pela 
Food and Drug Administration (FDA) e 
pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para o tratamento do ede-
ma macular diabético. O aflibercepte en-
contra-se aprovado para o tratamento 
da degeneração macular relacionada à 
idade, e sua utilização para o edema dia-
bético encontra-se em tramitação, tanto 
nos Estados Unidos quanto no Brasil. 
Atualmente, os antiangiogênicos são uti-
lizados, além do edema macular, na pre-
paração pré-cirúrgica para a vitrectomia, 
diminuindo a atividade neovascular nos 
casos de RD proliferativa. 

Casos em que a fotocoagulação não 
é eficaz, como nas trações vitreomacula-

res, hemorragias vítreas persistentes, 
descolamentos tracionais de retina aco-
metendo a região macular, devem ser 
tratados cirurgicamente pela vitrecto-
mia. Considerando todos os casos cirúr-
gicos, a vitrectomia proporciona acuida-
de visual melhor que 20/100 em cerca de 
80% dos casos. Os resultados funcionais 
dependem fundamentalmente da inte-
gridade pré-operatória da vasculatura 
retiniana e da complexidade anatômica 
do olho no pré-operatório. Um efeito im-
portante da cirurgia vítrea é que mais de 
90% dos casos se mantêm estáveis em 
longo prazo, se a cirurgia for bem-sucedi-
da e não houver complicações nas pri-
meiras semanas de pós-operatório.21
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Doença renal do diabetes

INTRoDUção

A doença renal do diabetes (DRD), tradi-
cionalmente denominada de nefropa-
tia diabética (ND), é uma complicação 
crônica do diabetes mellitus (DM) que 
acomete cerca de 35% dos pacientes. 
Em 1/4 dos pacientes a anormalidade 
observada é o aumento da excreção 
urinária de albumina (EUA) e em apro-
ximadamente 1/5 observa-se a redução 
isolada da taxa de filtração glomerular 
(TFG).1,2 Em estudos realizados no sul do 
Brasil, verificou-se que cerca de 37% dos 
pacientes com DM tipo 2 (DM2)3 e 34% 
dos pacientes com DM tipo 1 (DM1)4 
apresentam aumento da EUA. A taxa 
de complicações crônicas relacionadas 
ao DM diminuiu drasticamente nas últi-
mas duas décadas, tendo ocorrido uma 
redução aproximada de 28% na DRD, 
em sua fase mais avançada (doença 
renal terminal). Entretanto, ainda é muito 
grande o número de pacientes afetados 
pela DRD, pois a incidência de DM con-
tinua aumentando.5 Por este motivo, a 
DRD continua sendo a principal causa 
de doença renal crônica em pacientes 
ingressando em programas de diálise,6 
inclusive no Brasil.7,8 

A DRD está associada ao aumento 
de mortalidade,9-13 principalmente rela-
cionada à doença cardiovascular.9,12 O 
aumento da EUA é importante fator de 
risco para eventos coronarianos,14,15 e 
para o desenvolvimento e progressão 
da DRD.12,13 Este risco foi originalmente 
demonstrado na década de 1980.16-18 

Com base nos valores crescentes 
de EUA, a DRD foi historicamente classi-
ficada em três fases: normoalbuminúria, 
microalbuminúria e macroalbuminúria.19 

Entretanto, a progressão destes está-
gios não é inexorável, podendo ocorrer 
regressão da microalbuminúria em cerca 
de 30% dos pacientes12 em geral asso-
ciada a intervenções terapêuticas.20 Os 
pontos de corte para classificação dos 
valores de EUA (macro e microalbuminú-
ria) são relativamente arbitrários, já que 
foram originalmente determinados a 
partir de coortes com número limitado 
de pacientes com DM1.16-18 É mais prová-
vel que exista um contínuo de risco para 
os desfechos relacionados ao aumento 
da EUA. De fato, pacientes com DM2 e 
valores normais “elevados” de EUA têm 
um maior risco de eventos cardiovascu-
lares, renais e de mortalidade.21 Na DRD, 
além da possibilidade da ocorrência 
de  TFG reduzida com EUA normal,2,22-24 
recentemente foi demonstrado que em 
pacientes com DM1 em até 60% pode 
ocorrer a perda precoce e acentuada da 
TFG (> 3,5 ml/min/ano) antes do apa-
recimento da microalbuminúria. São 
estes os pacientes que vão progredir 
para a fase final da DRD.25 Entretanto, 
apesar dos questionamentos acerca da 
importância do valor do aumento da 
EUA como um marcador da DRD, em 
recente revisão de ensaios clínicos ran-
domizados (ECRs), de metanálises e de 
grandes estudos observacionais, o papel 
da microalbuminúria como fator risco 
para eventos cardiovasculares e progres-

são de DRD foi confirmado.26 Neste con-
texto, é importante salientar que a EUA 
e a TFG são preditores independentes de 
doença cardiovascular e de mortalidade 
no paciente com DM2.27,28

A Associação Americana de Diabetes 
(American Diabetes Association – ADA) 
recomenda para avaliação da DRD a esti-
mativa da TFG e a medida da EUA.10 Ainda, 
recentemente, a albuminúria passou a ser 
classificada apenas como EUA normal 
ou EUA aumentada, embora os termos 
microalbuminúria e macroalbuminúria 
sejam ainda amplamente utilizados. 

DIAGNÓSTICo DA DoENçA 
RENAL Do DIABETES

O rastreamento da DRD deve ser ini-
ciado logo ao diagnóstico do DM nos 
pacientes com DM2 e após cinco anos 
do início no DM1. No entanto, pacientes 
com DM1 que se encontrem na puber-
dade ou com DM persistentemente 
descompensado devem ser rastreados 
independentemente destas indicações. 
O rastreamento deve ser anual e deve 
basear-se na medida da albuminúria e 
na estimativa da TFG.10 

O rastreamento deve iniciar pre-
ferencialmente pela medida de albu-
mina em amostra isolada de urina 
(primeira da manhã29 ou casual10,19) em 
função da acurácia diagnóstica e faci-
lidade desse tipo de coleta.10,29-33 Pode 
ser medido o índice albumina-creati-
nina10,29,32 ou apenas a concentração 



155

2014-2015     Diretrizes SBD

de albumina.13,29,31 A vantagem da uti-
lização da concentração da albumina 
é um menor custo sem perda de acu-
rácia diagnóstica quando comparada 
com o índice.31 Além disso, demonstra-
mos em um estudo de coorte com seis 
anos de seguimento que a concentra-
ção de albumina em amostra casual é 
preditiva de eventos cardiovasculares, 
DRD e mortalidade em geral.13 Recente 
metanálise (14 estudos, 2.708 pacien-
tes) comprovou a acurácia diagnóstica 
da medida da concentração isolada 
de albumina em amostra de urina, 
não havendo diferença em relação ao 
índice albumina: creatinina.34 Deve ser 
lembrado que em pacientes com EUA 
marcadamente elevada (macroalbu-
minúria, EUA > 300 mg/g) e diminui-
ção da TFG, o índice albumina-creati-
nina parece ser mais acurado do que a 
medida isolada de concentração uriná-
ria de albumina.35

Todo teste de albuminúria anormal 
deve ser confirmado em duas de três 
amostras coletadas em um intervalo de 
três a seis meses, devido à variabilidade 
diária da EUA.10,29,33 Fatores como exercí-
cio durante o período de coleta de urina, 
febre, insuficiência cardíaca, hipergli-
cemia grave e hipertensão arterial não 
controlada podem elevar os valores de 
EUA.36 Embora seja sugerido que a pre-
sença de infecção urinária possa interfe-
rir nos valores de EUA, recentemente foi 
demonstrado que a presença de bacte-
riúria não interfere de forma apreciável 
nas medidas de albuminúria, não sendo 
necessário, como rotina, realizar urocul-
tura concomitante à EUA37 achado confir-
mado em recente metanálise que incluiu 
305 estudos observacionais conduzidos 
em 1.552 pacientes com DM.38 

A medida de albuminúria deve ser 
realizada por um método acurado e 
padronizado.39 O Quadro 1 descreve os 
pontos de corte diagnósticos atualmente 
adotados para o diagnóstico de DRD com 
base em valores de albuminúria. 

QUADRo 1 Valores de albuminúria utilizados para o diagnóstico de doença 
renal do diabetes

Amostra casual de urina

Concentração de albumina13
≥ 14 mg/l

Amostra casual de urina 

Índice albumina-creatinina10
≥ 30 mg/g

Amostra de urina de 24 h19 ≥ 30 mg

Na impossibilidade de realizar-se a 
medida da EUA, a medida de proteínas 
totais pode ser também utilizada. Os 
pontos de corte adotados, proteinúria 
em amostra ≥ 430 mg/l ou em urina 
de 24 horas > 500 mg19 correspon-
dem a valores muito elevados de EUA 
(macroalbuminúria). Também a pre-
sença de proteínas no exame qualita-
tivo de urina sugere a presença de EUA 
elevada, pois em geral sua presença 
corresponde a um valor de proteínas 
totais na urina > 500 mg/24 horas.19

A estimativa da TFG com equações 
deve ser realizada de rotina junto a medida 
da albuminúria.10 A concentração sérica da 
creatinina não deve ser usada como índice 
isolado de avaliação de função renal, já que 
sofre influência de vários fatores extra-re-
nais como a variação da massa muscular 
e de alguns medicamentos.40 A equação 
de Cockcroft-Gault [(140-idade) x peso/(72 
x creatinina) x 0,85 (se mulher)], apesar de 
amplamente utilizada para estimar a TFG, é 
pouco acurada.41,42 Na prática clínica atual, 
a TFG deve ser estimada por meio de equa-
ções que empregam a creatinina sérica 
e que são ajustadas para idade, gênero e 
etnia. Deve ser empregado preferencial-
mente um método de medida de creati-
nina sérica calibrado, isto é, equiparado 
pelo fabricante do ensaio a um método de 
referência internacional reconhecido pelo 
NIST (National Institute of Standards and 
Technology). O laboratório de análises clíni-
cas que realiza o exame dispõe dessa infor-
mação. Uma das equações mais utilizadas 
para estimar a TFG é a do estudo MDRD 
(Modification of Diet in Renal Disease),43 

sendo que esta fórmula foi posteriormente 
adaptada para o uso com valores de creati-
nina sérica calibrados. A equação CKD-EPI 
(Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration)44 foi desenvolvida poste-
riormente, no ano de 2009, e parece ter 
melhor acurácia do que as anteriores. 
Entretanto, sua acurácia parece ser menor 
em pacientes com DM quando compa-
rada com seu uso em indivíduos sem DM, 
com tendência a subestimar a TFG dentro 
da faixa da normalidade.45,46 Calculadoras 
facilmente utilizáveis e que empregam 
essas equações para determinar a TFG 
estão disponíveis online: <www.kidney.
org>. Os laboratórios deverão calcular a 
TFG estimada com a equação CKD-EPI ou 
MDRD e reportá-la sempre no laudo toda a 
vez que é solicitada dosagem de creatinina 
sérica.47 No entanto, um levantamento 
regional no sul do Brasil demonstrou que 
esta orientação é seguida por apenas 10% 
dos laboratórios comerciais.48

O Quadro 2 descreve os estágios 
da DRD com base nos níveis de TFG 
e EUA.  Essas informações permitem 
diferentes combinações considerando 
a TFG e o valor da albuminúria, o que 
pode ter implicações clínicas relevan-
tes no manejo dos pacientes.  Por fim, 
lembrar que frequentemente pacien-
tes com DM apresentam a DRD com 
aumento de EUA e TFG normal.

A cistatina C sérica é, assim como 
a creatinina sérica, um marcador endó-
geno da TFG. Alguns estudos têm 
demonstrado que em pacientes com 
DM a cistatina seria um melhor preditor 
de doença renal avançada e de morta-
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lidade quando comparada à creatinina 
sérica.51 Segundo as últimas diretri-
zes de nefrologia, a cistatina C deve 
ser solicitada quando a TFG estimada 
com a equação CKD-EPI estiver entre 
45 e 60 ml/min, especialmente se não 
houver outras evidências de doença 
renal.47 Ainda, recentemente, tem sido 
sugerido para avaliar a TFG o uso de 
equações combinadas que incluam a 
cistatina e a creatinina séricas.52

Além da presença de EUA ele-
vada como expressão de lesão glo-
merular na DRD, outros marcadores 
glomerulares têm sido avaliados, tais 
como a excreção urinária de transfer-
rina, ceruloplasmina, adiponectina, 
laminina e proteínas podocitárias.  No 
entanto, nenhum desses marcado-
res mostrou-se superior em relação à 
albuminúria até o momento.53 Além 
disto, os túbulos e o interstício renal 
também parecem possuir um papel na 
patogênese da DRD. O acometimento 
tubular poderia inclusive preceder o 
envolvimento glomerular, pois várias 

QUADRo 2 Doença renal do diabetes: estágios de classificação da doença renal crônica de acordo com a taxa de 
filtração glomerular e excreção urinária de albumina

esTáGios descrição
Taxa de filTração 

Glomerular

1 TFG normal ou elevada* ≥ 90 ml/min

2 TFG levemente reduzida* 60–89 ml/min

3A Moderada redução da TFG 45–59 ml/min

3B Redução marcada da TFG 30–44 ml/min

4 Redução grave da TFG 15–29 ml/min

5 Insuficiência renal < 15 ml/min

* EUA elevada; Adaptado de: Levey et al.50 

TFG: taxa de filtração glomerular; EUA: excreção urinária de albumina.

proteínas e enzimas tubulares são 
detectáveis antes da elevação da EUA 
e da queda da TFG: NGAL (neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin), NAG 
(N-acetyl glucosaminidase), KIM-1 (kid-
ney injury molecule 1), α1- e β2-micro-
globulinas, L-FABP (fatty acid binding 
protein) e RBP4 (retinol binding pro-
tein 4).  Estudos mais robustos são 
ainda necessários para definir o verda-
deiro papel desses biomarcadores na 
detecção precoce da DRD.51 

DIAGNÓSTICo DIFERENCIAL DA 
DoENçA RENAL Do DIABETES

A presença de aumento de EUA ou a 
redução da TFG em pacientes com DM 
pode ser causada por outra doença 
renal não relacionada ao DM. O paciente 
deve ser submetido à avaliação adicio-
nal nas seguintes situações: início da 
proteinúria em pacientes com duração 
do DM inferior a cinco anos, em especial 
no DM1;54 início da proteinúria abrupto 

e rapidamente progressivo, não com-
patível com o curso clínico da DRD;19 

presença de alterações no sedimento 
urinário, como cilindros hemáticos, leu-
cocitários e acantócitos,55 presença de 
manifestações clínicas de outra doença 
sistêmica32 e ausência de retinopatia 
e neuropatia em pacientes com DM1, 
visto que nesses pacientes a retino-
patia diabética precede o surgimento 
de DRD.55 Nos pacientes com DM2, a 
ausência de retinopatia e neuropatia 
não excluem a presença de DRD, pois 
apenas 57% dos pacientes com DM2 
proteinúricos, com diagnóstico de ND 
confirmado por biópsia, são portadores 
de retinopatia diabética.55 Entretanto, 
uma recente metanálise que incluiu 
mais de 2.000 pacientes com DM2, 
todos com comprovação de DRD por 
biópsia e a maioria com indicação de 
biópsia por suspeita de outra possível 
causa de nefropatia, comprovou que a 
retinopatia diabética é útil no diagnós-
tico da DRD. Os valores preditivos posi-
tivo e negativo da retinopatia foram 
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de 72 e 69%, respectivamente, tendo a 
forma proliferativa de retinopatia diabé-
tica 98% de especificidade para o diag-
nóstico da DRD.56 A diminuição rápida e 
acentuada da TFG (> 30%) após o início 
de terapia com inibidores da enzima 
conversora da angiotensina (IECA) 
ou bloqueadores do receptor AT1 da 
angiotensina (BRA) sugere a presença 
de estenose da artéria renal,32 devendo 
esta possibilidade ser avaliada.

TRATAMENTo DA DoENçA 
RENAL Do DIABETES

Tradicionalmente, os objetivos do 
tratamento da DRD incluem redu-
zir a EUA, sendo alvos a obtenção 
de valores normais de EUA (nor-
moalbuminúria), evitar o aumento 
progressivo da EUA e desacelerar 
o declínio da TFG, além de preve-
nir a ocorrência de eventos cardio-

vasculares. A medida da EUA vem 
sendo usada como um desfecho 
substituto para desfechos mais 
duros, como a insuficiência renal 
e/ou morte, embora existam con-
trovérsias sobre esta utilização da 
EUA.57,58 As principais estratégias de 
tratamento da DRD, não incluindo 
tratamento de substituição renal 
(diálise e transplante), estão descri-
tas no Quadro 3. 

QUADRo 3 Estratégias do tratamento em pacientes com doença renal do diabetes

inTervenção descrição

Fármacos que atuam no SRAA •	 Inibidores da enzima conversora da angiotensina
•	 Bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II
•	 Antagonistas dos receptores da aldosterona
•	 Inibidores diretos da renina

Restrição proteica •	 Restrição moderada de proteínas: 
<1,0 g/kg peso/dia na presença de progressão da DRD  e redução da TFG

Controle pressórico •	 Uso de diuréticos (furosemida se TFG < 30 ml/min), antagonistas do cálcio e/ou 
β-bloqueadores e/ou vasodilatadores

•	 Alvo: pressão arterial ≤ 140/80 mmHg ou ≤ 130/80 mmHg – situações especiais: 
jovem, risco elevado de AVC

Controle glicêmico •	 Alvo: HbA1c < 7%
•	 Individualizar de acordo com a presença de comorbidades

Controle de lipídeos Alvo LDL  (paciente não dialítico): 

         Presença de DCV estabelecida ou LDL > 190 mg/dl: 

                   - redução de 50% do LDL basal ou LDL < 70 mg/dl 

         LDL basal >100 mg/dl  (40 a 75 anos idade):

                - redução de  LDL basal em pelo menos 30% ou < 100 mg/dl

Alvo Triglicerídeos:  < 150 mg/dl

Alvo HDL:  > 40 mg/dl para homens e  > 50 mg/dl para mulheres

Adaptado10, 11, 19, 59 ; AVC: acidente vascular cerebral; DCV: doença cardiovascular;  

SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; TFG: taxa de filtração glomerular.
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CoNTRoLE GLICÊMICo 
INTENSIFICADo

O papel do controle glicêmico intensi-
ficado sobre a progressão da DRD, de 
microalbuminúria para macroalbuminú-
ria e sobre o declínio da TFG nos pacien-
tes com valores de EUA marcadamente 
elevados (macroalbuminúrios) não está 
completamente esclarecido.60-63

Em pacientes com DM2 recém-
diagnosticado, o estudo UKPDS 
(United Kingdom Prospective Diabetes 
Study)64 não observou benefício em 
desfechos renais quando o trata-
mento intensivo da hiperglicemia foi 
comparado ao tratamento convencio-
nal (HbA1c 7,0% vs. 7,9%). Entretanto, 
quando os desfechos microvascula-
res foram analisados em conjunto, 
houve redução de risco em 25% com 
o tratamento intensificado. Outros 
ECRs (ACCORD, ADVANCE, VADT) 
não demonstraram ter um benefí-
cio inequívoco do controle intensivo 
na doença renal relacionada ao DM. 
Diferentemente do UKPDS, esses estu-
dos incluíram pacientes com doença 
cardiovascular prévia ou presença de 
fatores de risco cardiovasculares. No 
estudo ACCORD (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes)65 a 
incidência de macroalbuminúria foi 
reduzida em 29% no grupo sob trata-
mento intensivo quando comparado 
ao tratamento convencional (HbA1c 
7,2% vs. 7,6%), embora não tenha 
havido proteção em relação à queda 
da TFG ou incidência de doença 
renal terminal. O mesmo foi obser-
vado no estudo ADVANCE (Action 
in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron Modified 
Release Controlled Evaluation),66 no 
qual o grupo tratado intensivamente 
(HbA1c 6,5% vs. 7,3%) teve redução 
na incidência de macroalbuminúria 
(2,9% vs. 4,1% no grupo controle), 
também sem efeito na TFG. Já no 

VADT (Veterans Affair Diabetes Trial)67 

o tratamento intensificado (HbA1c 
6,9% vs. 8,4%) não preveniu a pro-
gressão de microalbuminúria para 
macroalbuminúria, embora os valores 
de albuminúria tenham sido menores 
ao final do estudo no grupo sob tra-
tamento intensificado. Analisados em 
conjunto, os resultados desses estu-
dos sugerem que a obtenção de valo-
res de HbA1c <7% tem um pequeno 
efeito no retardo da progressão da 
albuminúria em pacientes com DM2, 
entretanto sem evidência de proteção 
sobre a redução de TFG ou progressão 
para insuficiência renal. Embora os 
resultados desses estudos61-63 sejam 
aparentemente contraditórios em 
relação aos do UKPDS,60 deve-se levar 
em conta que os pacientes incluídos 
apresentavam uma duração média 
conhecida do DM de 8 a 11 anos, evi-
dências de doença cardiovascular e/
ou associação com fatores de risco 
cardiovascular, indicando, portanto, 
estágios já avançados da evolução do 
DM. Ainda, neste contexto, deve ser 
lembrado que em recente metanálise 
de ECR foi demonstrado que um con-
trole glicêmico estrito em pacientes 
com DM2 não reduz a mortalidade 
geral e não foi possível demonstrar 
uma redução superior a 10% na mor-
talidade e em eventos cardiovascu-
lares ou em complicações microvas-
culares, incluindo a DRD. Contudo, 
um controle glicêmico intensificado 
aumenta em 30% o risco de hipogli-
cemia grave.68

Um único ECR conduzido em 160 
pacientes com DM2 microalbuminú-
ricos e com seguimento de 7,8 anos 
demonstrou um efeito benéfico do con-
trole glicêmico intensificado (HbA1c 
7,9% vs. 9%) sobre a perda de função 
renal avaliada por meio da TFG, além 
da redução da albuminúria. Entretanto, 
neste estudo, um efeito independente 
de um melhor controle glicêmico não 

foi demonstrado, pois os pacientes do 
grupo tratamento intensificado esta-
vam sob intervenção múltipla: controle 
glicêmico intensificado, uso de IECA, 
aspirina e hipolipemiantes.63 

Em pacientes com DM1, o 
estudo DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial)61 não observou 
redução na progressão para macroalbu-
minúria nos pacientes que eram microal-
buminúricos no início do estudo. Todavia, 
esse estudo não tinha poder suficiente 
para demonstrar esse benefício, já que 
somente 73 pacientes eram inicialmente 
microalbuminúricos. Portanto, não exis-
tia até então evidência em pacientes com 
DM1 de que o controle glicêmico inten-
sificado tivesse benefício na progres-
são da DRD. Entretanto, recentemente, 
um estudo observacional prospectivo 
acompanhou 349 pacientes com DM1 e 
proteinúria (DRD estágios 1-3) por até 15 
anos. O grupo que melhorou o controle 
glicêmico durante o período de obser-
vação apresentou menor queda da TGF 
e menor prevalência de doença renal 
terminal (29%) quando comparado com 
os pacientes que mantiveram um mau 
controle glicêmico (42%). A diminuição 
da HbA1c em 1 ponto foi associada com 
uma proteção de 24% para evolução de 
doença renal terminal (HR 0,76; IC 95% 
0,63 – 0,91; P = 0,003).69

É ainda possível que os valores 
extremos de EUA estejam associados 
a desfechos negativos na DRD. Em 
estudo que avaliou 23.296 pacientes 
com DM e TFG < 60 ml/min, valores 
de HbA1c > 9% e < 6,5% foram asso-
ciados a uma maior mortalidade.70 Essa 
curva em “U” da mortalidade associada 
a HbA1c foi recentemente também 
demonstrada em 9.000 pacientes com 
DM em hemodiálise para valores de 
HbA1c < 7,0% e > 7,9%.71

Em relação aos fármacos orais 
utilizados para tratamento da hiper-
glicemia, o grau de função renal deve 
ser considerado na escolha do agente. 
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Pacientes com TFG <30 ml/min têm 
absoluta contraindicação para o uso da 
metformina. Valores de TFG 30-59 ml/
min devem alertar sobre a presença 
de outros fatores de risco para aci-
dose lática antes da prescrição ou da 
continuidade do uso da metformina.72 
Entretanto, essa contraindicação tem 
sido bastante discutida devido à escassa 
evidência de que o uso da metfor-
mina realmente esteja associado a 
risco aumentado de acidose lática em 
pacientes com doença renal.73 Já as 
sulfonilureias e seus metabólitos, com 
exceção da gliclazida e glipizida, não 
devem ser utilizadas, ou utilizadas 
com muita cautela, em pacientes com 
perda significativa de função renal.74 
A acarbose, um inibidor da α-glicosi-
dase intestinal, pode ser utilizada até 
valores de TFG >30 ml/min (creatinina 
sérica até 2 mg/dl),75 pois em estágios 
mais avançados existe a preocupação 
de que seus metabólitos se acumulem, 
levando ao dano hepático. As glitazo-
nas, sendo atualmente a pioglitazona o 
representante disponível desta classe 
no mercado, podem ser alternativas 
no tratamento desses pacientes, pelo 
baixo risco de hipoglicemia e por não 
necessitar de ajuste de dose na doença 
renal e serem seguras do ponto de vista 
cardiovascular.76 Entretanto, potenciais 
efeitos colaterais devem ser levados 
em conta, tais como anemia, retenção 
hídrica, ganho de peso, aumento de 
risco de fraturas, insuficiência cardíaca 
Entre os inibidores da DPP-4, (vilda-
gliptina, sitagliptina, linagliptina e 
saxagliptina) apenas a linagliptina não 
requer ajuste na presença de perda de 
função renal.  Para os demais repre-
sentantes são recomendados ajustes 
de acordo com os estágios de DRC.77,78 
Atualmente, no Brasil, a exenatida e a 
liraglutida, fármacos anti-hiperglicêmi-
cos de uso subcutâneo, são os repre-
sentantes dos análogos do GLP-1. Estes 
medicamentos estão indicados para 

uso em pacientes com valores de TFG 
de >30 ml/min.79 Já os análogos do 
GLP-1 de longa duração  (uso semanal) 
como a albiglutida, poderiam ser utili-
zados nos diferentes estágios da DRD.80 
Um grupo de pesquisadores indepen-
dentes sugeriu um risco aumentado 
de pancreatite e tumor de pâncreas 
neuroendócrino maligno em pacien-
tes com DM2 tratados com agonistas 
GLP-1, análogos do GLP-1 e inibido-
res da DPP-4.81 Recentemente, entre-
tanto, as agências de saúde europeia 
(EMA; European Medicines Agency) e 
americana (FDA) realizaram uma ava-
liação dos dados de pós-comerciali-
zação e concluíram que não existem 
evidências que confirmem possível 
associação causal destes fármacos 
com pancreatite e neoplasia pancreá-
tica.82 Portanto, não há, atualmente, 
nenhuma alteração nas recomenda-
ções sobre o uso desses medicamentos 
e os profissionais de saúde devem con-
tinuar a prescrevê-los de acordo com a 
indicação clínica.

Outra classe de medicamentos anti-
-hiperglicêmicos de uso oral são os ini-
bidores do co-transporte tubular renal 
de sódio-glicose (inibidores do SGLT2) 
como a dapagliflozina, canagliflozina  e 
empagliflozina, estes dois últimos recen-
temente disponíveis. Atuam inibindo a 
reabsorção tubular proximal de glicose 
e sódio, por mecanismo independente 
de insulina, promovendo um aumento 
de glicosúria com melhora do controle 
glicêmico, perda de peso e  redução da 
pressão arterial. No entanto, ocorre um 
aumento de infeções urogenitais por 
fungos. Estes medicamentos dependem 
da habilidade renal de filtrar glicose e 
não devem portanto ser utilizados em 
pacientes com TFG < 30 ml/min.83 

Em fases mais avançadas da DRD, 
a produção de insulina endógena é 
reduzida e, em geral, os pacientes com 
DM2 necessitam usar insulina para 
melhorar o controle glicêmico.

CoNTRoLE INTENSIFICADo 
DA PRESSão ARTERIAL E 
BLoQUEIo Do SISTEMA 
RENINA-ANGIoTENSINA-
ALDoSTERoNA 

O tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), independentemente 
do agente utilizado, apresenta efeito 
benéfico sobre a progressão da DRD.84 
Os fármacos que bloqueiam o sistema 
renina-angiotensina (SRAA), por meio de 
seu efeito renoprotetor específico, inde-
pendentemente da redução da pressão 
arterial (PA), diminuem a EUA e a progres-
são da macroalbuminúria para estágios 
mais avançados de DRD,85,86 assim como 
a progressão da microalbuminúria para 
macroalbuminúria.87-89 Em pacientes com 
DM2, dois grandes ECRs avaliaram o efeito 
protetor do tratamento intensificado da 
HAS em pacientes com macroalbuminúria. 
Ambos incluíram pacientes com aumento 
de creatinina ou redução de TFG e avalia-
ram os efeitos dos BRA. No estudo RENAAL 
(Reduction of Endpoints in NIDDM with 
the Angiotensin II Antagonist Losartan),90 
1.513 pacientes foram randomizados para 
50 mg ou 100 mg de losartana ou placebo. 
Os pacientes do grupo losartana apresen-
taram uma redução de 35% na EUA, de 
25% no risco de duplicação da creatinina 
sérica e de 28% na incidência de insuficiên-
cia renal terminal. Apesar de a PA ter sido 
menor no grupo intervenção no primeiro 
ano de seguimento (146/78 vs. 150/80 
mmHg), não houve diferença no segundo 
ano e ao final do estudo. Com base neste 
último achado, os autores sugerem que 
o benefício na redução de eventos ocor-
reu devido ao uso específico da losartana 
mais do que à redução da PA. O estudo 
IDNT (Irbesartan in Diabetic Nephropathy 
Trial)91 confirmou alguns desses achados 
e avaliou o efeito específico da classe de 
medicamentos em uso. Este ECR com 
1.715 pacientes foi composto por três bra-
ços: placebo, anlodipina 10 mg e irbesar-
tana 300 mg. A PA foi menor nos grupos 
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anlodipina (141/77 mmHg) e irbesartana 
(140/77 mmHg) em comparação ao grupo 
controle (144/80 mmHg) e sem diferença 
de PA entre os dois fármacos anti-hiperten-
sivos. Entretanto, somente no grupo irbe-
sartana foi demonstrada redução de 33% 
no risco de duplicação da creatinina sérica. 
Em ambos os estudos não foi observada 
redução no risco de morte. 

Em pacientes com DM1 o efeito 
protetor do tratamento intensificado 
da HAS em pacientes com macroalbu-
minúria foi inicialmente sugerido em 
ensaios clínicos não randomizados e 
que incluíram um número pequeno de 
pacientes (11 a 18 pacientes) há mais 
de 20 anos.85,92 Nestes estudos a redu-
ção da PA foi efetiva em reduzir a EUA 
e a queda da TFG. O efeito benéfico da 
redução da PA sobre EUA foi confir-
mado em um ECR com 129 pacientes 
com DM1 e macroalbuminúria, todos 
em uso de IECA, no qual o grupo com 
tratamento intensificado da PA (alvo 
de PA média < 92 mmHg) apresentou 
menor EUA (535 vs. 1.723 mg/24 horas) 
em relação ao grupo com tratamento 
convencional (alvo de PA média de 100 
mmHg-107 mmHg).85 No entanto, a 
queda da TFG foi semelhante nos dois 
grupos. Recentemente, uma meta-
nálise93 demonstrou que o bloqueio 
do SRAA, com IECA ou BRA, reduziu 
a albuminúria em pacientes microal-
buminúricos, mas não em pacientes 
normoalbuminúricos com DM1 e não 
modificou a mortalidade e a TFG. 

O efeito da redução da PA tam-
bém foi estudado em estágios mais 
precoces de DRD em pacientes com 
DM2. ECR demonstraram que os 
IECA88 e BRA89 reduzem em cerca de 
três vezes a incidência de macroal-
buminúria. O estudo MICRO-HOPE 
(Microalbuminuria, Cardiovascular, 
and Renal Outcomes-Heart Outcomes 
Prevention Evaluation)88 envolvendo 
pacientes com DM2, cerca de 55% 
deles portadores de HAS, demonstrou 

benefício na prevenção da macroal-
buminúria e de eventos cardiovascu-
lares. No estudo IRMA-2 (Irbesartan 
in Microalbuminuria, Type 2 Diabetic 
Nephropathy trial)89 590 pacientes com 
DM2, HAS e microalbuminúria foram 
randomizados para placebo ou irbe-
sartana (150 mg e 300 mg). Os valores 
de PA foram menores nos grupos de 
irbesartana combinados (irbesartana 
150 mg: 143/83 mmHg e irbesartana 
300 mg: 141/83 mmHg) do que no 
grupo placebo (144/83 mmHg). Após 
ajuste para valores de EUA basal e de 
PA durante o estudo, no grupo irbe-
sartana 300 mg foi demonstrada uma 
redução de 44% no risco de progressão 
para macroalbuminúria, sem efeito na 
queda da TFG. Uma recente metaná-
lise confirmou os efeitos benéficos dos 
BRA e IECA em pacientes com DM2, em 
fases precoces da DRD.94 Foi demons-
trado um menor risco de duplicar a 
creatinina sérica e de desenvolver 
macroalbuminúria. Outra recente 
metanálise93 demonstrou que o blo-
queio do SRAA, independentemente 
do medicamento utilizado, reduziu a 
albuminúria de pacientes com DM2 
normoalbuminúricos e microalbu-
minúricos, porém não modificou a 
mortalidade e a TFG. 

O efeito benéfico dos fármacos 
bloqueadores do SRAA sobre a DRD 
é independente da redução da PA. 
De fato, uma metanálise que incluiu 
12 ECR com 698 pacientes com DM1 
microalbuminúricos, porém normoten-
sos, demonstrou uma redução de 62% 
na incidência de macroalbuminúria 
em comparação com placebo.87 Outra 
metanálise publicada posteriormente, 
cujo objetivo foi avaliar os efeitos de 
IECA e BRA sobre a DRD, e que incluiu 
10.598 pacientes com DM1 e DM2, con-
firmou que estes medicamentos redu-
zem o risco de insuficiência renal termi-
nal e de duplicação da creatinina sérica 
tanto em pacientes com microalbu-

minúria como com macroalbuminúria, 
embora estes agentes não tenham sido 
capazes de reduzir a mortalidade.57,93 O 
efeito de diferentes classes de anti-hi-
pertensivos (IECA, BRA, bloqueadores 
de canal de cálcio, beta-bloqueadores 
e a combinação de IECA+diurético tia-
zídico) foi avaliado em uma metanálise 
em rede (network meta-analysis),95 cuja 
técnica estatística permite que todas 
as classes sejam comparadas entre si, 
mesmo quando não existem ECR com 
determinada comparação. Não foram 
encontradas diferenças de mortalidade 
total ou de evolução para doença renal 
terminal. Somente o IECA usado isola-
damente foi associado à menor risco 
de duplicação da creatinina sérica (ICr 
95%: 0,58 ; 0,32–0,90).

Em conclusão, os fármacos que 
atuam no SRAA têm mais efeitos bené-
ficos sobre a função renal de pacientes 
com DM do que outros anti-hiperten-
sivos, em especial sobre a progressão 
para a macroalbuminúria e insuficiên-
cia renal terminal. Em relação à com-
paração do efeito renoprotetor dos 
BRA com os IECA, o estudo DETAIL 
(Diabetics Exposed to Telmisartan and 
Enalapril)96 mostrou efeitos equiva-
lentes das duas classes de fármacos 
em pacientes com DM2, microalbu-
minúricos ou macroalbuminúricos. 
Atualmente, o uso de IECA ou BRA é 
recomendado para todos os pacientes 
com aumento da EUA (microalbuminú-
ricos ou macroalbuminúricos), inde-
pendentemente de valores de PA.10 É 
possível que os efeitos dos BRA sejam 
diferentes entre si. Recentemente, um 
estudo observacional canadense com 
quase 55.000 pacientes com DM em 
geral demonstrou que telmisartan e 
valsartan foram associados com um 
menor risco de internação hospitalar 
por eventos cardiovasculares quando 
comparados a outros fármacos desta 
classe (candesartan, ibesartan, losar-
tan).97 Um ECR98 conduzido em 4.447 
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pacientes com DM2 normoalbuminúri-
cos demonstrou que o olmesartan utili-
zado por 3,2 anos, apesar de retardar o 
aparecimento da microalbuminúria, foi 
associado à maior incidência de even-
tos cardiovasculares fatais, talvez rela-
cionado à maior prevalência de doença 
coronariana no grupo intervenção. De 
fato, o efeito cardiovascular dos BRA 
não está completamente esclarecido. 

Alguns aspectos devem ser obser-
vados em relação ao uso de bloquea-
dores do SRAA. O efeito antiproteinú-
rico dos BRA ocorre precocemente, já 
sete dias após o início do tratamento, 
persistindo estável posteriormente.99 
Esse efeito é independente da redução 
na PA e é dose-dependente. Após o iní-
cio dos bloqueadores do SRAA pode 
ocorrer uma elevação da creatinina 
sérica de até 30% em relação aos valo-
res iniciais.100 Nessa situação, os IECA 
não devem ser suspensos, pois esse 
aumento é associado a uma preserva-
ção em longo prazo da função renal, 
incluindo pacientes com valores ini-
ciais de creatinina sérica > 1,4 mg/dl.100 
Entretanto, elevações de creatinina 
sérica superiores a 30% devem levan-
tar a suspeita de estenose de artéria 
renal. Ainda, a inibição do SRAA, espe-
cialmente com os IECA, pode aumen-
tar os níveis de potássio sérico, princi-
palmente na presença de insuficiência 
renal.101 Por essa razão, creatinina e 
potássio séricos devem ser avaliados 
mensalmente nos primeiros dois a três 
meses do início do uso de IECA ou BRA. 

Finalmente, o uso combinado de IECA 
e BRA (duplo bloqueio do SRAA) pode-
ria ser mais efetivo do que o uso isolado 
de cada medicamento. O resultado do 
efeito dessa associação sobre a albuminú-
ria é controverso. O estudo ONTARGET 
(The Ongoing Telmisartan Alone and 
in Combination with Ramipril Global 
Endpoint Trial),58 que incluiu 25.620 indi-
víduos, 6.982 destes com DM, todos com 
risco cardiovascular elevado, concluiu que 

o uso simultâneo de BRA e IECA (telmisar-
tana e ramipril) associou-se com piora de 
desfecho renal composto (diálise, trans-
plante, duplicação da creatinina sérica e 
morte), embora tenha ocorrido redução 
da proteinúria. Estes dados põem em 
dúvida a utilização da proteinúria como 
um desfecho substituto à redução da fun-
ção renal na DRD. No subgrupo com DM, 
não se observou aumento dos desfechos 
renais deletérios, entretanto também não 
se observou benefício do duplo bloqueio. 
A piora da função renal ocorreu principal-
mente por necessidade aguda de diálise, 
portanto, refletindo hipoperfusão renal 
prévia por doença vascular. Esta obser-
vação sugere que aqueles pacientes que 
têm doença vascular grave pioram da 
função renal com o duplo bloqueio do 
SRAA. Além disso, deve ser lembrado que 
o uso combinado de BRA e IECA associou-
se também a uma maior frequência de 
paraefeitos, como hipotensão postural, 
síncope e diarreia.58 Estudo mais recente 
avaliou a combinação de losartana e lisi-
nopril em comparação com losartana 
e placebo102 em pacientes com DM2 e 
EUA ≥300 mg/g creatinina. O duplo blo-
queio não diminuiu o risco de DRC ter-
minal, mas foi associado a maior risco de 
hipercalemia e insuficiência renal aguda. 
Assim, não se recomenda o uso de IECA 
em associação com BRA no tratamento 
da DRC do diabetes.

Entre os fármacos que atuam no 
SRAA, existem ainda os antagonistas 
dos receptores da aldosterona (espi-
ronolactona)103 e inibidores diretos 
da renina (alisquireno), cujo uso asso-
ciado com BRA,104 pode levar à maior 
redução da albuminúria do que o uso 
isolado desses medicamentos em 
pacientes com DM. A associação de 
alisquireno com losartana aparente-
mente tem um efeito antiproteinúrico 
benéfico semelhante nos diversos está-
gios de doença renal, porém com mais 
hipercalemia quando a TFG é < 60 ml/
mim.6,105 Uma revisão sistemática com 

metanálise de ECR, envolvendo 4.814 
participantes, avaliou a segurança do 
uso associado do alisquireno com blo-
queadores do SRAA.106  Demonstrou-se 
que o risco de hipercalemia foi maior 
com a associação com o alisquireno 
do que com monoterapia, seja com o 
próprio alisquireno, com IECA ou BRA. 
Recentemente, após 33 meses, foi 
interrompido um ECR que tinha por 
objetivo avaliar os efeitos cardiovas-
culares e renais resultantes da associa-
ção do alisquireno com BRA ou IECA 
em pacientes com DM2 e DRD e/ou 
doença cardiovascular. Embora a redu-
ção na EUA tenha sido maior no grupo 
do alisquireno, o estudo foi interrom-
pido em razão de maior incidência de 
hipercalemia e hipotensão, além de 
maior risco de parada cardíaca nesses 
pacientes.107 Em resumo, não existe até 
o momento qualquer indicação para o 
uso combinado de fármacos inibidores 
do SRAA visando à maior renoproteção 
em pacientes com DM e DRD. 

A orientação atual da ADA é que o 
alvo da pressão arterial sejam valores 
≤ 140/80 mmHg e ≤ 130/80 mmHg em 
situações especiais como o paciente 
jovem sem comorbidades ou quando 
o risco de acidente vascular cerebral é 
elevado.10 Um estudo de coorte com 
18 anos de acompanhamento avaliou 
881 pacientes com DM2 sem even-
tos cardiovasculares.108 Neste estudo, 
os pacientes foram estratificados de 
acordo com os valores de pressão 
arterial e de proteinúria (> ou < 150 
mg/l). Aqueles com proteinúria e PA 
sistólica < 130 mmHg apresentaram 
maior mortalidade cardiovascular e 
total do que os que tinham PA sistó-
lica entre 130 mmHg e 160 mmHg. 
Estes dados sugerem que em pacien-
tes com DM2 proteinúricos os valores 
pressóricos adotados devem levar em 
conta a prevenção da doença cardio-
vascular e provavelmente não serem 
mantidos abaixo de 130/80 mmHg. 
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Esses dados são reforçados pela 
observação de maior mortalidade em 
pacientes com DM2 e doença cardio-
vascular que mantêm valores de PA 
< 130/85 mmHg.109 Recentemente foi 
publicada a recomendação do Joint 
8 (Eighth Joint National Committee) 
para tratamento da HAS em adultos.110  
O alvo de PA recomendado para 
pacientes com DM ou com DRC é de 
< 140/90 mmHg. No entanto, o alvos 
da ADA parecem ser mais adequa-
dos, tendo em vista os resultados do 
estudo HOT (Hypertension Optimal 
Treatment),111 no qual o alvo de PA 
diastólica ~80 mmHg foi associado a 
menor risco de desfechos cardiovas-
culares do que o alvo de ~90 mmHg; e 
do estudo ACCORD (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes)112 
onde valores de PA sistólica ~120 
mmHg foram associados a menor 
risco de acidente vascular cerebral do 
valores > 130 mmHg.

As recomendações gerais para 
os pacientes diabéticos hipertensos 
são aplicáveis àqueles com DRD. Para 
atingir os alvos recomendados113 são 
usualmente necessários três a quatro 
agentes anti-hipertensivos. O trata-
mento deve ser iniciado com um ini-
bidor do SRAA, devido ao conhecido 
efeito renoprotetor desses fármacos. 
Alguns estudos favorecem o uso dos 
IECA como escolha inicial, uma vez que 
existe ainda dúvida se algumas classes 
de BRA poderiam aumentar a morta-
lidade.98,99 Além disso, na escolha do 
medicamento deve ser lembrado que 
a redução da albuminúria, utilizada 
como um desfecho substituto, nem 
sempre é acompanhada de redução 
de mortalidade ou de perda de fun-
ção renal avaliada pela TFG (desfechos 
duros).57,58,93,99 Os pacientes com PA 
sistólica 20 mmHg e PA diastólica 10 
mmHg acima do alvo, devem iniciar o 
tratamento com dois agentes anti-hi-
pertensivos. Nesses casos, um IECA ou 

um BRA associado a diurético tiazídico 
em baixa dose (12,5 a 25 mg/dia) pode 
ser utilizado. Para aqueles pacientes 
com a TFG < 30 ml/min (creatinina 
sérica de 2,5 a 3 mg/dl) é indicado o uso 
de diurético de alça (furosemida).113 Na 
presença de efeitos colaterais dos IECA, 
como tosse, os BRA são uma excelente 
alternativa, sendo os agentes preferi-
dos para os pacientes com DM2 com 
hipertrofia ventricular esquerda114 e/
ou micro ou macroalbuminúria.88-90 

Outros agentes anti-hipertensivos adi-
cionais devem ser utilizados conforme 
a necessidade. Os beta bloqueado-
res são especialmente indicados para 
pacientes com cardiopatia isquêmica 
por reduzirem eventos cardiovascula-
res e mortalidade nos pacientes com 
frequência cardíaca > 84 batimentos 
por minuto.101 A combinação de beta 
bloqueadores e bloqueadores do canal 
de cálcio do tipo não di-hidropiridíni-
cos (verapamil, diltiazem) não deve ser 
utilizada, pois ambos os agentes apre-
sentam efeito cronotrópico negativo. 

INTERVENção DIETÉTICA 

As publicações mais recentes da 
ADA10,115-117 recomendam que pacien-
tes com aumento de EUA não sejam 
submetidos a dietas com restrição pro-
teica por estas não terem efeitos sobre 
o declínio  da TFG. Entretanto sugerem 
que restrição de proteínas da dieta < 
1 g/kg/dia seja adotada nos pacientes 
que tem progressão da DRD (EUA ele-
vada e redução de TFG) apesar de con-
trole glicêmico e pressóriso adequados 
e do uso de medicamentos inibidores 
do sistema renina-angiotensina-aldos-
terona.10 Entretanto estas publicações 
não incluíram uma metanálise recen-
temente publicada com 779 pacien-
tes de 13 ECR que demonstrou haver 
um benefício de uma dieta pobre em 
proteínas, tanto em relação à melhora 

da TFG quanto à redução da pro-
teinúria.118 Importante citar que esses 
efeitos benéficos ocorreram especial-
mente nos pacientes que aderiram à 
dieta. Além da dificuldade de adesão 
à dieta,119 outro possível fator de con-
fusão que poderia explicar em alguns 
estudos a ausência de efeitos benéfi-
cos é o uso sistemático de IECA e BRA 
associado a um controle intensificado 
da PA.120 De fato, em estudo onde o 
uso de inibidores do SRAA ocorreu em 
menor proporção e o controle da PA foi 
menos estrito,121 os efeitos benéficos 
da intervenção dietética sobre a fun-
ção renal foram significativos. 

Além da redução de proteínas da 
dieta, é possível que o tipo ou origem 
da proteína seja importante no trata-
mento da DRD. Em estudos de curta 
duração que compararam o efeito 
sobre a função renal do consumo de 
proteína de origem vegetal ou ani-
mal não foi observada qualquer dife-
rença entre as dietas avaliadas.122,123 
Entretanto, um ECR com quatro anos 
de duração com 41 pacientes com DM2 
demonstrou que uma dieta normopro-
teica com adição de soja texturizada 
(conteúdo proteico: 35% animal, 35% 
soja, 30% vegetal) foi capaz de reduzir 
a proteinúria quando comparada com 
uma dieta controle (conteúdo pro-
teico: 70% animal, 30% vegetal).124

A intervenção dietoterápica sobre 
o conteúdo lipídico da dieta por meio 
da substituição da carne vermelha 
pela carne de galinha, rica em ácidos 
graxos poli-insaturados, mostrou-se 
capaz de reduzir em curto prazo a 
EUA em pacientes com DM2 microal-
buminúricos125 e macroalbuminúri-
cos.126 De fato, os ácidos graxos poli
-insaturados, incluindo os de origem 
vegetal, parecem ter um efeito pro-
tetor sobre a albuminúria, conforme 
sugerido em um estudo transversal 
realizado em pacientes com DM2.127 
Uma observação importante é que o 
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efeito de redução da EUA resultante 
da dieta à base de carne de galinha 
não foi diferente do efeito do enalapril 
em um ECR com 12 meses de duração 
em pacientes DM2 microalbuminúri-
cos.128 Ainda em relação aos lipídios 
da dieta, existe a sugestão de que o 
uso de óleo de cozinha rico em diacil-
glicerol, quando comparado com óleo 
rico com triacilglicerol, poderia em 
pacientes com DM2 reduzir a progres-
são da DRD avaliada pelo aumento da 
creatinina sérica em curto prazo.129 É 
também possível que os ácidos graxos 
ômega-3 da dieta estejam relaciona-
dos à EUA. A história dietética de 1.436 
participantes do DCCT foi revista e 
demonstrou-se que a maior ingestão 
de ácido eicosapentaenoico (EPA) e 
ácido docosahexaenoico (DHA) foi 
inversamente associada à EUA.130 De 
fato, revisão recente sugere que os 
ácidos graxos de cadeia longa, espe-
cialmente do tipo ω3 (encontrado no 
óleo de peixe), são capazes de reduzir 
a albuminúria.131 

Ao serem feitas recomendações 
dietoterápicas para o paciente com 
DRD deve-se levar em consideração 
que em sua maioria este pacientes 
são portadores de HAS e a redução 
da ingestão de sal deve ser um obje-
tivo nutricional dos pacientes com 
DRD.115,117 Uma redução de ingestão de 
sódio (< 1.500 mg/dia de sódio ou 3,75 
g/dia de sal) faz parte das recomenda-
ções dietoterápicas feitas pela ADA10 
para pacientes com DM e HAS. A dimi-
nuição de sal na dieta é especialmente 
importante, pois potencializa os efei-
tos anti-hipertensivos dos fármacos.132 
Além disso, já foi demonstrado em 
pacientes com DRD um maior bene-
fício de efeitos renais e cardiovascu-
lares dos BRA quando associados à 
maior redução na ingestão de sal.133 
A restrição de sal deve estar incluída 
dentro de um padrão de dieta tipo 
DASH (elevado consumo de frutas, 

vegetais e produtos láteos magros).10 
Em pacientes com DM2 este tipo de 
dieta foi associado a menores valores 
de PA.134 Este efeito benéfico, foi recen-
temente comprovado em ECR no qual 
a dieta DASH associada à recomen-
dação de caminhadas reduziu a PA 
sistólica de 24 horas em 12 mm Hg.135 
Entretanto, esta dieta não é recomen-
dada para pacientes com TFG < 60 ml/
min devido ao relativamente elevado 
conteúdo de proteínas, potássio e fós-
foro.136,137

Um padrão de dieta com mais do 
que uma intervenção possivelmente 
protetora da função renal foi testado 
em um ECR com quatro anos de dura-
ção, realizado em 191 pacientes com 
DM2 proteinúricos.138 Neste ECR, foram 
comparadas uma dieta pobre em car-
boidratos (40% do valor calórico total), 
pobre em ferro (sem carne vermelha, 
apenas frango e peixe) e rica em poli-
fenóis (vinho tinto e óleo de oliva extra 
virgem) com uma dieta hipoproteica 
(0,8 g/kg/dia). A dieta teste foi mais 
efetiva em reduzir a progressão de 
perda de função renal (duplicação de 
creatinina sérica e insuficiência renal 
terminal) e a mortalidade em geral.138 

Suplementos nutricionais pode-
riam também ser úteis no tratamento 
da DRD. A suplementação na dieta 
com ácidos graxos poli-insaturados 
tem resultados controversos, sobre 
a EUA: efeito neutro (ácidos graxos 
ômega-3 – óleo de peixe)139 efeito 
de redução (ácido etil-eicosapenta-
noico)140 ou de aumento (ácido lino-
leico).141 Já a suplementação com vita-
minas C e E reduziu a EUA em pacien-
tes com DM2 microalbuminúricos em 
um ECR de curta duração.142 A adição 
de zinco e magnésio à vitamina C e E 
parece ter um efeito sinérgico sobre 
a redução da EUA em pacientes com 
DM2 normoalbuminúricos e microal-
buminúricos.143 Também a suplemen-
tação com tiamina (vitamina B1) em 

doses elevadas144 foi capaz de reduzir 
a EUA. Entretanto, o uso de doses ele-
vadas de vitamina B6 e B12, associa-
das ao ácido fólico, piorou a função 
renal e aumentou eventos cardio-
vasculares e mortalidade por todas 
as causas analisadas como evento 
combinado, como demonstrado em 
recente ECR realizado em pacientes 
com EUA > 300 mg/24 horas ou pro-
teinúria ≥ 500 mg/24 horas.145

Em conclusão, dietas à base de 
carne de galinha ou à base de soja ou 
ainda dietas com intervenções alimen-
tares múltiplas podem representar 
uma alternativa no manejo da DRD, 
porém são ainda necessários estudos 
com um maior número de pacientes 
e em mais longo prazo. Quanto à uti-
lização de suplementos, devido ao 
número limitado de pacientes estu-
dados, segurança em longo prazo e, 
em geral, curto tempo de duração dos 
estudos, não existem evidências sufi-
cientes que justifiquem a recomenda-
ção do seu uso no tratamento da ND. 
A recomendação atual de dieta para a 
DRD é ainda a restrição de proteínas 
apenas nos pacientes com EUA ele-
vada (> 300 mg/24h) e com redução 
da TFG. Além disso, a restrição de sal 
com a adoção de uma dieta tipo DASH 
é recomendada. 

DISLIPIDEMIA

A avaliação do efeito da redução dos 
lipídios séricos com medicamentos 
hipolipemiantes sobre a mortalidade 
e a progressão da DRD em pacientes 
com qualquer grau de DRC foi des-
crita em uma revisão sistemática com 
metanálise realizada pela NKF (National 
Kidney Foundation).146 As estatinas 
não diminuíram a mortalidade geral 
ou cardiovascular nesta população e 
este resultado não foi dependente de 
dose utilizada.147 Já quando avaliado o 
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risco de eventos cardiovasculares com-
binados nos pacientes com DM e DRC, 
as estatinas mostraram-se benéficas, 
com redução deste desfecho32. No que 
diz respeito aos desfechos renais, estes 
medicamentos não apresentaram efeito 
sobre a albuminúria, embora em sub-a-
nálises de dois importantes ECRs147,148 o 
uso de estatinas tenha sido associado à 
menor queda de TFG. Portanto, o NKF 
(National Kidney Foundation) reco-
menda o uso das estatinas com o obje-
tivo de reduzir eventos cardiovascula-
res, e não mortalidade, em pacientes 
diabéticos pré-dialíticos.

Em pacientes em hemodiálise, a 
atorvastatina não reduziu mortalidade 
cardiovascular, infarto e acidente vas-
cular cerebral (desfecho composto) em 
um período de quatro anos.149 Também 
a rosuvastatina não reduziu desfechos 
cardiovasculares e/ou mortalidade 
como demonstrado em um ECR com 
2.776 pacientes em hemodiálise, sendo 
destes 535 portadores de DM.150 Estes 
dados indicam que, apesar de redução 
significativa observada nos valores do 
LDL, o uso de estatina deve ser anterior 
à perda importante da função renal,151 
não sendo recomendado iniciar o medi-
camento em pacientes em diálise com 
o objetivo de prevenção primária de 
eventos cardiovasculares.  Entretanto 
não existem dados que recomendem a 
suspensão de estatinas quando já esti-
verem em uso antes do início da diá-
lise146, sendo sugerido que nesta situa-
ção a estatina seja mantida152.

O benefício dos fibratos sobre pre-
venção secundária de eventos cardio-
vasculares combinados foi demonstrado 
somente em um estudo153 no qual os 
valores de triglicerídeos não fizeram 
parte dos critérios de inclusão. Já em 
relação a desfechos renais na DRD, os 
fibratos parecem não ter efeito sobre a 
progressão da EUA,154,155 embora ocorra 
nestes pacientes uma  maior regressão 
de EUA elevada para normoalbuminú-

ria.155,146 Portanto, os fibratos somente 
devem ser usados no caso de triglicerí-
dios muito elevados (> 1000 mg/dl) para 
reduzir o risco de pancreatite aguda. Nos 
pacientes com DRC estágios quatro e 
cinco está indicado apenas  o uso do clo-
fibrato e gemfibrozil, ambos com doses 
ajustadas de acordo com  TFG.32 

Recentemente, foi publicada 
uma diretriz do ACC/AHA (American 
College of Cardiology/American 
Heart Association)59 sobre o trata-
mento da dislipidemia. A diretriz con-
traindicou o uso de valores de LDL 
como alvo de tratamento, embora 
o LDL continue a ser utilizado para 
definição de risco cardiovascular. 
Esta recomendação baseia-se no fato 
de que nos ECRs existentes a inter-
venção foi baseada no uso ou não 
de estatina e não nos alvos de LDL. 
Entretanto, estas recomendações 
geraram muitos debates e contro-
vérsia, em especial pela indicação de 
uso de estatinas em todo paciente 
com risco cardiovascular calculado 
igual ou superior a 7,5% em 10 anos 
(calculado por meio de uma nova cal-
culadora).156,157 Os pacientes com DM, 
independentemente da presença 
de DRD, representam nesta diretriz 
americana um dos grupos nos quais 
o benefício do uso de estatinas cla-
ramente é maior do que os riscos e 
que deve sempre receber estatina 
se LDL > 70 mg/dl. Considerando as 
controvérsias atuais sobre o tema e 
as evidências existentes na literatura, 
a Sociedade Brasileira de Diabetes 
incluiu recentemente em um con-
senso sobre DM e doença cardiovas-
cular uma sugestão de manejo des-
tes pacientes.152 Resumidamente, de 
acordo com este consenso, no caso 
do paciente com DM e doença car-
diovascular estabelecida ou LDL > 
190 mg/dl ou com hipercolesterole-
mia familiar definida, é recomendado 
o uso de estatinas visando reduzir em 

pelo menos 50% os valores iniciais 
de LDL ou  alternativamente, redu-
ção de LDL abaixo de 70 mg/dl, alvo 
ainda preconizado pela ADA 10. Já nos 
pacientes com EUA elevada e idade 
entre 40 e 75 anos e com valores de 
LDL > 100 mg/dl, os valores basais 
de LDL deverão ser reduzidos no 
mínimo em 30% ou redução de LDL 
abaixo de 100 mg/dl. Deve ser lem-
brado ainda que nos pacientes com 
DRD deve ser feito o ajuste da dose 
da estatina de acordo com a TFG.32 O 
paciente com DRD que não se enqua-
drar nos critérios acima descritos 
deverá ser submetido a estratificação 
de risco cardiovascular com calcula-
dora específica para pacientes com 
DM158 podendo ser incluída  opcio-
nalmente a avaliação do índice de 
calcificação coronariana para decisão 
de uso de estatinas152. 

ANEMIA 

A anemia pode estar presente nos 
pacientes com DRD mesmo antes de 
ocorrer perda significativa de função 
renal (TFG > 60 ml/min),159 estando 
associada a um curso evolutivo mais 
desfavorável da doença renal.160 O 
mecanismo principal, assim como na 
doença renal de outra natureza, é a 
deficiência na produção renal de eri-
tropoetina (EPO) e o diagnóstico é 
firmado quando hemoglobina (Hb < 
13 g/dl em homens e < 12 g/dl em 
mulheres). A avaliação inicial destes 
pacientes deve compreender análise 
dos índices dos eritrócitos, contagem 
completa de células incluindo dife-
rencial de leucócitos, plaquetas, con-
tagem de reticulócitos, dosagem de 
ferritina e saturação de transferrina, 
dosagem de vitamina B12 e folato.161 

Quanto ao tratamento, um ECR162 
com 4.038 pacientes com DM tipo 2, 
doença renal pré-dialítica e Hb < 9 g/
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dl,  avaliou os efeitos de darbopoietina 
alfa vs. placebo.159 O risco de morte, 
evento cardiovascular e insuficiência 
renal terminal foi semelhante entre 
os grupos com medicação e placebo, 
porém com aumento no risco de aci-
dente vascular cerebral no grupo tra-
tado (Hbs atingidas respectivamente 
de 12,5 g/dl e 10,6 g/dl). Portanto, em 
pacientes pré-dialíticos com Hb < 10 
g/dl, o uso de EPO pode ser indicado 
para melhorar sintomas associados à 
anemia (fadiga, falta de resistência) e 
para reduzir riscos de disfunção car-
díaca associada à anemia.  Embora não 
haja um consenso sobre o nível de Hb 
a ser atingido com a administração de 
EPO em pacientes em pré-diálise, são 
sugeridos valores de 10 a 11,5 g/dl não 
sendo recomendados valores > 13,5 g/
dl pelo risco de eventos adversos. 161 
Usualmente inicia-se com 12.000 U 
subcutâneo de EPO alfa por semana 
em doses divididas, por cerca de três 
meses, com reavaliações mensais. 

VITAMINA D 

Em pacientes com DRD, o uso de 
vitamina D com o objetivo de evi-
tar a doença óssea associada à DRC 
tem como alvos os seguintes níveis 
de paratormônio (PTH) para cada 
fase da DRC, conforme sugerido pelo 
grupo NKF/DOQI:163 PTH: 35 a 70 pg/
ml para TFG de 30-59 ml/min; PTH: 
70 a 110 pg/ml para TFG de 15-29 
ml/min e PTH: 150 a 300 pg/ml para 
pacientes em diálise ou TFG <15 ml/
min. Nos pacientes com valores de 
PTH acima desses alvos, tem sido 
sugerido a medida de vitamina D 
sérica. Ainda a ADA recomenda que 
pacientes com TGF estimada abaixo 
de 60 ml/min realizem uma dosagem 
de vitamina D pra avaliação de sufi-
ciência (9). Nos pacientes com defi-
ciência de vitamina D se recomenda 

a reposição com 25(OH) vitamina D 
(colecalciferol). Nos pacientes com 
níveis normais de vitamina D e PTH 
elevado sugere-se a associação com 
calcitriol (1-25 vitamina D). 

Além disso, alguns estudos obser-
vacionais sugerem que possa haver 
um benefício adicional da vitamina 
D como agente anti-inflamatório na 
DRD, com evidências da redução de 
mortalidade em pacientes com DRC.164 
Um ensaio clínico demonstrou que a 
ativação do receptor da vitamina D 
com paricalcitol foi capaz de reduzir 
a albuminúria de forma adicional aos 
IECA e BRA em pacientes com DM2 
e albuminúria.165

 Recentemente,166 
em pacientes chineses com DM2, foi 
demonstrado que a administração de 
800 U de colecalciferol por 6 meses 
reduziu a EUA. Além disso, parece exis-
tir uma correlação negativa entre os 
valores de vitamina D (25OHD) e EUA 
nos pacientes masculinos. Ainda, foi 
demonstrado em acompanhamento 
de cerca de 32 meses que os pacien-
tes com DM2 com deficiência de vita-
mina D (valores inferiores a 15 ng/ml) 
apresentam um risco quase três vezes 
maior de progressão de DRD em rela-
ção aqueles suficientes em vitamina 
D.167 Análise recente dos dados do 
DCCT sugere que, em pacientes com 
DM1, os níveis basais mais reduzi-
dos de vitamina D estão associados 
à maior incidência de microalbu-
minúria.168 Portanto, é possível que a 
vitamina D tenha um efeito benéfico 
sobre a EUA, mas estes achados preci-
sam ser confirmados. 

INTERVENção MULTIFAToRIAL 

Os pacientes com microalbuminúria fre-
quentemente apresentam outros fato-
res de risco cardiovasculares associados. 
Neste sentido, uma intervenção múltipla 
sobre todos estes fatores faz-se necessária. 

Um ECR foi realizado em pacientes com 
DM2 com o objetivo de avaliar efeitos de 
um tratamento intensificado multifatorial 
sobre mortalidade e complicações crôni-
cas. Essa intervenção teve como objetivos 
valores de PA < 130/80 mmHg, níveis de 
colesterol total < 175 mg/dl, valores de 
triglicérides < 150 mg/dl e valores de 
HbA1c < 6,5% associados a modificações 
de estilo de vida (dieta pobre em gordura, 
exercícios físicos leves a moderados três a 
cinco vezes por semana e suspensão de 
tabagismo) e uso de IECA ou BRA e aspi-
rina. No grupo submetido à intervenção 
multifatorial, ocorreu uma redução de 
66% no risco de desenvolver macroal-
buminúria e de 55% no risco de eventos 
cardiovasculares quando comparado ao 
grupo com tratamento convencional. 
Também associado à redução de mor-
talidade geral e cardiovascular, houve 
uma menor incidência de doença renal 
terminal nos pacientes em tratamento 
intensificado.64,169 O estudo ADVANCE 
(Action In Diabetes And Vascular Disease: 
Preterax And Diamicron Mr Controlled 
Evaluation)170 demonstrou que o controle 
da PA, no caso com perindopril e indapa-
mida, e o controle glicêmico intensificado 
ofereceram efeitos renoprotetores aditi-
vos e independentes, reforçando a impor-
tância do benefício do tratamento multi-
fatorial. Mais recentemente foi sugerido 
que este efeito benéfico do tratamento 
multifatorial com alvos estritos possa 
mesmo postergar a DRD. Foi comprovado 
em uma coorte asiática de pacientes com 
DM2 em um período de 4,5 anos que a 
obtenção do controle estrito de glicemia, 
PA e lipídeos foram fatores de proteção 
para o desenvolvimento da microalbu-
minúria.171 De fato, recentemente foi 
avaliado o desenvolvimento  desfechos 
renais em uma  coorte de 543 pacientes 
dinamarqueses com DM tipo 2 e DRD 
depois que a inibição do sistema renina
-angiotensina e o tratamento multifato-
rial dos fatores de risco cardiovasculares 
se tornaram o tratamento padrão destes 
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pacientes, após o ano de 2000 até 2010. 
Uma comparação com dados históricos 
(1983 a 2002) demonstrou uma signi-
ficativa redução do declínio da TFG, do 
desenvolvimento de insuficiência renal e 
da mortalidade.172 Estes dados corrobo-
ram a ideia de que o tratamento multifa-
torial é capaz de melhorar o prognóstico 
dos pacientes com DRD.

CoNCLUSÕES

A detecção precoce da DRD, caracte-
rizada por um aumento da EUA e/ou 
redução da TFG, deve ser realizada por 
meio da medida da concentração de 
albumina em amostra isolada de urina, 
devendo o diagnóstico ser confirmado 
numa segunda ocasião, e da estimativa 
da TFG por equações baseadas na crea-
tinina sérica. A adoção de intervenções 
múltiplas, tendo como prioridade o tra-
tamento da HAS e incluindo a utilização 
de agentes com efeito renoprotetor 
específico (IECA, BRA), pode reduzir a 
progressão da doença renal, sendo que 
os IECA podem reduzir a mortalidade, 
especialmente na presença de hiper-
tensão arterial. As principais interven-
ções recomendadas para tratamento da 
DRD e o grau de evidência da recomen-
dação estão resumidos no Quadro 4.
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Neuropatia diabética é o distúrbio neu-
rológico demonstrável clinicamente ou 
por métodos laboratoriais em pacientes 
diabéticos, excluindo-se outras causas 
de neuropatia (A).1-5 Em geral, o acome-
timento patológico do sistema ner voso 
é muito amplo e, muitas vezes, bastante 
grave no diabetes mellitus (DM). A pre-
valência da neuropatia diabética atinge 
níveis elevados com a evolução tempo-
ral da doença, chegando geralmente a 
frequências de 50% de lesão neuropática 
em diferentes grupos de pacientes ana-
lisados nos âmbitos nacional e interna-
cional. Entretanto, essa prevalência pode 
aumentar significativamente, chegando 
a valores próximos a 100% de acome-
timento, quando se utilizam métodos 
diagnósticos de maior sensibilidade, 
como os eletrofisiológicos (A).6-10 Pode-
se detectar distúrbio neurológico preco-
cemente na evolução de DM do tipo 2 
(DM2), muitas vezes desde o momento 
do diagnóstico, enquanto nos pacientes 
diabéticos do tipo 1 geralmente surge 
cinco ou mais anos após o diagnóstico. É 
notório, então, que o acometimento neu-
ropático dos pacientes seja geralmente 
precoce e de alta prevalência, a maioria 
constituindo-se em triopatia diabética 
– oftalmo, nefro e neuropatia – e sendo 
um importante problema de saúde, que 
ocasiona morbidade e mortalidade e 
piora significativamente a qualidade de 
vida por incapacitação e diminuição de 
sobrevida. Atualmente, não há dúvida 
de que o bom controle metabólico do 

Neuropatia diabética

diabetes reduz a frequência e a intensi-
dade da lesão neurológica, conforme se 
demonstrou em importantes estudos 
prospectivos recentemente di vulgados, 
os quais envolveram indivíduos diabé-
ticos dos tipos 1 (Diabetes Control and 
Complications Trial [DCCT]) e 2 (UK Pros-
pective Diabetes Study [UKPDS]) (A).11-14

Nessa situação patológica, a lesão 
neurológica é extensa no organismo 
humano diabético, envolvendo ampla-
mente todo o sistema nervoso periférico 
em seus componentes sensorimotor e 
autônomo, com clínica característica e 
concordante com as hipóteses patogêni-
cas de natureza metabólica e/ou micro-
vascular. Nos estudos que se têm reali-
zado com grupos de pacientes diabéticos 
usando-se metodologia clínica rotineira, 
verifica-se predominância nítida da neu-
ropatia sensorimotora. Entretanto, essa 
situação pode ocorrer em razão da me -
todologia empregada, já que os testes de 
função autonômica são de uso rotineiro 
mais difícil, envolvendo métodos e equi-
pamentos mais sofisticados. Desse modo, 
o quadro clínico da neuropatia pode 
variar amplamente, desde formas assin-
tomáticas até a presença de muitas mani-
festações pouco específicas, somáticas 
e/ou autonômicas. Como se mencionou 
anteriormente, o acometimento patoló-
gico na neuropatia diabética geralmente 
é amplo no organismo, apresentando-se 
de duas formas principais (A):15-25

•	 Polineuropatia sensorimotora simé-
trica.

•	 Neuropatia autonômica (cardio-
vascular, respiratória, digestiva e 
geniturinária).

Menos frequentemente, a lesão neu-
ropática é mais localizada, apresen-
tando-se nas formas de:
•	 Mononeuropatia focal (tibiais, 

medianos e pares cranianos III, IV, 
VI e VII).

•	 Neuropatia multifocal radicular 
(geralmente intercostal, toracoab-
dominal e lombar).

•	 Neuropatia multifocal multiplexos 
(localização variada).

•	 Plexopatia ou amiotrofia.
O diagnóstico das formas mais fre-

quentes de neuropatia diabética baseia-
se na caracterização do quadro clínico 
com os sintomas e sinais clínicos mais 
típicos e na realização de testes neuroló-
gicos. As principais manifestações clíni-
cas de comprometimento somático são 
de dormência ou queimação em mem-
bros inferiores, formigamento, pontadas, 
choques, agulhadas em pernas e pés, 
desconforto ou dor ao toque de lençóis 
e cobertores e queixas de diminuição 
ou perda de sensibilidade tátil, térmica 
ou dolorosa. Ainda que a predominân-
cia de sintomas e sinais se localize nos 
membros inferiores, os membros supe-
riores (mãos e braços) podem também 
ser afetados. É importante destacar que 
a ausência de sintomas e sinais de pares-
tesia anteriormente mencionada não 
exclui a neuropatia, pois alguns pacien-
tes evoluem direto para a perda total 
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de sensibilidade. Os testes neurológicos 
básicos envolvem a avaliação de sensibi-
lidade, pesquisa de reflexos tendinosos 
e medidas de pressão arterial (deitado e 
em pé) e de frequência cardíaca (A):26-46

•	 Avaliação de sensibilidades dolo-
rosa (palito ou agulha), tátil (algo-
dão ou monofilamento de Sem-
mes-Weinstein 5.07 – 10 g), térmica 
(quente/ frio) e vibratória (diapasão 
de 128 Hz ou bioestesiômetro).

•	 Pesquisa de reflexos tendinosos 
(aquileu, patelar e tricipital).

•	 Medida de pressão arterial sis-
têmica em posições deitada e 
ortostá tica (hipotensão postural: 
queda da pressão arterial sistólica 
> 20 mmHg 1 minuto após assumir 
posição ortostática).

•	 Frequência cardíaca de repouso: 
sugestiva de disautonomia car-
diovascular quando o valor estiver 
acima de 100 bpm. Outros testes 
neurológicos mais complexos e de 
difícil realização rotineira confir-
mam lesão neurológica, como:

•	 Avaliação de neurocondução, espe-
cialmente em membros inferiores, 
ou testes sensoriais quantitativos.

•	 Testes da regulação autonômica 
cardiovascular: medidas do inter-

valo entre duas ondas R, manobra 
de Valsalva, teste postural pas-
sivo, arritmia sinusal respiratória e 
esforço isométrico.

•	 Cintigrafia com metaiodobenzil-
guanidina e tomografia por emis-
são de pósitrons (PET) com 11-c-hi-
droxiefedrina: medidas diretas da 
integridade simpática cardíaca.

TRATAMENTo DA NEURoPATIA 
DIABÉTICA

CoNTRoLE METABÓLICo (A)12,14,47

Sem dúvida, o bom controle metabólico do 
diabetes é o principal fator preventivo da 
neuropatia, tanto inibindo o aparecimento 
de lesões, como sua intensidade e exten-
são. Alguns estudos (p. ex., DCCT) também 
sugerem que o bom controle metabólico 
pode melhorar a neuropatia já estabele-
cida. Além disso, têm sido indicadas outras 
medidas terapêuticas, como o uso de 
inibidores da aldose redutase, inibidores 
da enzima conversora da angiotensina 
(IECAs) ou agentes antioxidantes, como 
ácido lipoico, ácido tióctico ou benfotia-
mina, mas ainda não há completa confir-

mação de efeitos benéficos na lesão neu-
rológica diabética.

TRATAMENTo DoS SINToMAS 
E SINAIS DA NEURoPATIA 
SENSoRIMoToRA(D)48,49

Especialmente em relação à dor neuro-
pática, as principais opções terapêuti-
cas para as parestesias e dores da neu-
ropatia diabética são:
•	 Acupuntura.
•	 Medicamentos	 antidepressivos	 tri	cí

clicos: amitriptilina (25 a 150 mg), imi-
pramina (25 a 150 mg) e nortriptilina 
(10 a 150 mg) por via oral/dia. 

•	 Medicamentos	anticonvulsivantes:	
carbamazepina (200 a 800 mg) e 
gabapentina (900 a 1.800 mg) por 
via oral/dia. 

•	 Neuroléptico:	 flufenazina	 (1	 a	 6	
mg, por via oral/dia). 

•	 Capsaicina	(0,075%)	em	creme:	uso	
tópico. 

•	 Mexiletina	 (300	a	400	mg,	por	via	
oral/dia). 

•	 Clonidina	(0,1	a	0,3	mg/dia).	
•	 Duloxetina	(60	a	120	mg/dia).	

Os medicamentos utilizados no 
tra tamento da neuropatia sensorimo-
tora encontram-se no Quadro 1.

QUADRo 1 Drogas para tratamento da neuropatia sensorimotora

droGas anTidepressivas dose/dia nome comercial

Amitriptilina 25 a 150 mg Imipra®

Imipramina 25 a 150 mg
Toframil®

Imipra®

Nortriptilina 10 a 150 mg Pamelor®

droGas anTiconvulsivanTes dose/dia nome comercial

Carbamazepina 200 a 800 mg

Carbamazepina®

Tegretol®

Tegretol CR®

Gabapentina 900 a 1.800 mg

Neurontin®

Gabapentina®

Progresse®
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TRATAMENTo DoS SINToMAS 

E SINAIS DE NEURoPATIA 

AUToNÔMICA (D)48,50–54

•	 Disautonomia cardiovascular:

– Hipotensão postural: devem-se 

evitar mudanças posturais bruscas, uso de 

meias ou calças compressivas, elevação 

da cabeceira do leito (30 cm) e, quando 

necessário, uso de fludrocortisona (Flori-

nefe®) 0,1 a 0,4 mg/dia por via oral.

•	 Disautonomia gastrintestinal:

– Gastresofágica: metoclopra-
mida, cisaprida e domperidona.

– Intestinal (diarreia/constipa-
ção intestinal): antibiótico de amplo 
espectro e loperamida e difenoxilato; 
aumento da ingestão de fibra alimentar.

Os medicamentos para o trata-
mento da disautonomia encontram-se 
no Quadro 2.
•	 Disautonomia geniturinária:

– Bexiga neurogênica:  treina-
men to para esvaziamento vesical pro-
gramado (completo com manobras 

de compressão abdominal e autos-
sondagem); antibioticoterapia nas 
infecções urinárias e na sua preven-
ção, cloridrato de betanecol em caso 
de volume residual pós-miccional sig-
nificativo (mais de 100 ml).

– Disfunção erétil: atualmente, 
a primeira escolha inclui os medica-
mentos do grupo dos inibidores da 
fosfodiesterase (sildenafila, varde-
nafila e tadalafila). Utilizam-se tam-
bém drogas de uso intracavernoso ou 
intrauretral (papaverina, fentolamina 

QUADRo 2 Drogas para tratamento da disautonomia gastrintestinal

dose nome comercial modo de uTilização

Metoclopramida 5 a 20 mg
Plasil®

Digeplus®

Trinta minutos antes das refeições  
e à noite, ao deitar

Cisaprida 10 a 20 mg Prepulsid® Trinta minutos antes das refeições

Domperidona 10 a 20 mg

Motilium®

Peridona®

Domperol®

Trinta minutos antes das refeições  
e à noite, ao deitar

Loperamida 2 mg

Drasec®

Enterosec®

Imosec®

Duas vezes ao dia

Difenoxilato 2,5 mg Lomotil® Duas vezes ao dia

QUADRo 3 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

Neuropatia diabética é o distúrbio neurológico demonstrável clinicamente ou por métodos laboratoriais  
em pacientes diabéticos, excluindo-se outras causas de neuropatia

A

O bom controle metabólico do diabetes reduz a frequência e a intensidade da lesão neurológica A

O acometimento patológico na neuropatia diabética geralmente é amplo no organismo, apresentando-se de duas 
formas principais: polineuropatia sensorimotora simétrica e neuropatia autonômica (cardiovascular, respiratória, 
digestiva e geniturinária)

A

Os testes neurológicos básicos envolvem a avaliação de sensibilidade, pesquisa de reflexos tendinosos e medidas  
de pressão arterial (deitado e em pé) e frequência cardíaca

A

O tratamento da neuropatia sensorimotora e autonômica é geralmente medicamentosa e dirigida aos sintomas  
e sinais da doença

D

A presença de neuropatia autonômica está associada a aumento significativo de mortalidade na população  
diabética acometida

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – 
estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.



177

2014-2015     Diretrizes SBD

e prostaglandinas), prótese peniana e 
dispositivos a vácuo.
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INTRoDUção

O pé diabético é conceituado no glos-
sário do Consenso Internacional como 
infecção, ulceração e/ou destruição 
de tecidos moles associados a altera-
ções neurológicas e vários graus de 
doença arterial periférica (DAP) nos 
membros inferiores.1 Os dados epide-
miológicos mostram-se variados pela 
diversidade dos critérios diagnósti-
cos e pelas variações regionais dos 
desfechos: em países desenvolvidos, 
a DAP surge com maior frequência, 
enquanto, nos países em desenvolvi-
mento, a infecção é, ainda, a compli-
cação mais comum das úlceras e que 
resulta em amputações.1,2

Considerando-se os estudos disponí-
veis, a incidência anual situa-se entre 2% 
e 4% e a prevalência documentada no 
Reino Unido e nos Estados Unidos varia 
de 4% a 10%.3 A incidência cumulativa de 
ulceração ao longo da vida entre pacientes 
com diabetes mellitus (DM) é estimada em 
25%,4 ressaltando-se que 85% das úlce-
ras precedem as amputações.5 O aspecto 
mutilador da complicação é um pro-
blema de saúde relevante pelo impacto 
socioeconômico global resultante: a cada 
minuto, ocorrem duas amputações em 
todo o mundo decorrentes do DM, con-
forme cálculo do International Working 
Group on the Diabetic Foot (IWGDF), em 
2011.1,6 Esses aspectos justificam o incre-
mento das publicações sobre o tema: 
0,7% (1980-1988) para 2,7% (1988-2004).7

O pé diabético constitui a causa mais 

comum de internações prolongadas, 

compreende 25% das admissões hospi-

talares nos Estados Unidos e implica cus-

tos elevados: 28 mil dólares por admis-

são por ulceração, enquanto na Suécia a 

variação decorre da realização ou não da 

amputação: 18 mil dólares (sem amputa-

ção) e 34 mil dólares (com amputação).3,8

Embora não haja dados suficientes, 

sabe-se que uma grande proporção dos 

leitos hospitalares em emergências e 

enfermarias nos países em desenvolvi-

mento é ocupada por úlcera nos pés de 

pacientes diabéticos (UPD). Os proble-

mas são agravados pelo acesso ruim a 

sistemas de saúde, baixo nível de treina-

mento de profissionais em relação a pé 

diabético (resultando em amputações 

mal conduzidas, baixa resolução e rea-

lização de revascularizações), sistemas 

de referência e contrarreferência, bem 

como registros e monitorização de UPD 

e amputações por DM inexistentes. 

No Brasil, 484.500 úlceras são estima-

das em um modelo hipotético de uma 

população de 7,12 milhões de pessoas 

com diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), 

com 169.600 admissões hospitalares 

e 80.900 amputações efetuadas, das 

quais 21.700 evoluíram para morte. Os 

custos anuais hospitalares são estima-

dos em 461 milhões de dólares (taxa 

cambial em 2008: 1 dólar = 1,64 reais).1,9

FAToRES FISIoPAToLÓGICoS 
IMPLICADoS NA ULCERAção

NEURoPATIA, LIMITAção  
DA MoBILIDADE ARTICULAR  
E PRESSão PLANTAR

A neuropatia diabética (ND) está pre-
sente em 50% dos pacientes com DM2 
acima de 60 anos, sendo a polineuro-
patia simétrica distal ou polineuropa-
tia diabética periférica (PND) a forma 
mais comum, seguindo-se as autonô-
micas.10 É também o fator mais impor-
tante, inquestionavelmente, para o 
surgimento de UPD em pessoas com 
DM. A PND afeta 30% dos pacientes 
em atendimento clínico hospitalar e de 
20% a 25% entre os pacientes na aten-
ção básica, além de estar presente em 
10% daqueles com pré-DM.11,12 Se um 
em cada dois pacientes com PND não 
apresenta sintomas neuropáticos e a 
dor neuropática não é devidamente 
tratada em 39% dos casos, uma avalia-
ção clínica anual, a exemplo do que se 
recomenda para outras complicações 
diabéticas (nefropatia, retinopatia, 
doença cardiovascular), deve ser efe-
tuada visando ao diagnóstico precoce 
do risco de ulceração e/ou amputa-
ção.13

A PND, quando associada ao 
comprometimento motor, expressa 
efeito cumulativo de alteração de fibra 
grossa – perda da propriocepção, do 
movimento articular e do feedback da 

Diagnóstico precoce do pé diabético
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percepção de posição pelos receptores 
nas pernas e pés e da fraqueza mus-
cular.14 Clinicamente, observam-se as 
deformidades neuropáticas típicas: 
dedos em garra ou em martelo, proe-
minências de metatarsos e acentuação 
do arco, resultando em maior pressão 
plantar (PP), como mostra a Figura 1. A 
PP anormal é um fator importante para 
UPD apenas quando associada à PND, 
uma vez que pacientes com artrite reu-
matoide, que apresentam deformida-
des graves, não desenvolvem úlceras 
pela inexistência de PND.15 A PP está 
relacionada com a limitação da mobi-
lidade articular (LMA), sobretudo nas 
articulações do tornozelo, subtalar e 
metatarsofalangianas, por comprome-
timento do colágeno tipo IV e depo-
sição de produtos finais de glicação 
avançada (AGE), resultando em hiper-
queratose e calosidades, lesões pré-ul-
cerativas típicas. Dos pacientes segui-
dos prospectivamente durante 2,5 
anos, 28% desenvolveram lesões nos 
pés com a associação de PND e PP.16,17

Observam-se PP anormal no calcâ-
neo, acentuação do arco, proeminência 
de metatarsos, arco desabado (Charcot), 
PP na região dorsal dos dedos, valgismo 
(que não é específico do DM) e, por 
fim, as áreas plantares mais vulneráveis 
(Adaptado de International Consensus 
on the Diabetic Foot, versão brasileira, 
Pedrosa HC e Andrade A [trads.], SES-DF, 
MS, 2001, com per missão).1

DoENçA ARTERIAL PERIFÉRICA

A doença arterial periférica (DAP) afeta 
pacientes mais jovens com DM, está pre-
sente em 10% dos casos de DM recém-
diagnosticado, manifestações clínicas 
ocorrem cinco a dez vezes mais frequen-
temente entre pacientes diabéticos do 
que em não diabéticos, e, além disso, 
25% a 50% dos pacientes podem ser 
assintomáticos ou apresentar sintomas 
atípicos: 20% a 30% têm claudicação 
intermitente e apenas 10% a 20% mani-
festam formas mais graves da doença, 
evoluindo para isquemia crítica.18-20 

No recente estudo prospectivo, 
observacional, Eurodiale (The Euro-
pean Study Group on Diabetes and 
Lower Extremity Project, Grupo de 
Estudo Europeu em Diabetes e Pro-
jeto de Membros Inferiores),20 com 
14 centros europeus (dez países) que 
incluíram 1.232 pacientes diabéticos 
consecutivos (2003-2004), o manejo 
seguiu as Diretrizes Práticas do 
IWGDF,1 observando-se que 77% cica-
trizaram a UPD (com ou sem amputa-
ção), 5% sofreram amputação maior 
e 18% amputação menor (55% nos 
dedos, 34% em raio e 11% no médio 
pé), com óbito entre 6%. As caracte-
rísticas do participante eram: sexo 
masculino (65%), DM de longa dura-
ção (70% > 10 anos), má condição de 
saúde e mau controle glicêmico (49% 
com HbA1c > 8,4%) e idade média de 

65 anos. Em relação às UPD, o estudo 
constatou novos padrões na causa: 
79% apresentavam PND, 50% tinham 
DAP, isquemia crítica estava presente 
entre 12% (definida como o ITB [índice 
tornozelo-braço] < 0,5) e apenas 22% 
apresentaram a UPD clássica da região 
plantar no antepé ou médio pé (antes 
denominada mal perfurante plantar). 
A infecção estava presente em 58% e, 
entre esses, 31% tinham DAP nas UPD 
maiores e mais profundas e comorbi-
dades, o que provavelmente contri-
buiu para que 40% evoluíssem para 
amputação, enquanto 85% das UPD 
sem DAP ou infecção cicatrizaram.21

LESão TECIDUAL: PAPEL DA       
NEURoPATIA No CoNTRoLE     
NEURoVASCULAR 

Estudos apontam para uma resposta 
orquestrada pela denervação com 
implicação no controle neurovascular, 
resultando em alteração do fluxo capi-
lar, oxigenação, filtração de fluidos e 
resposta inflamatória, o que torna os 
pacientes diabéticos mais suscetíveis 
à lesão tecidual, infecção, inclusive ao 
desenvolvimento de neuroartropatia 
de Charcot. Essa cadeia de resposta 
denota a ação da PND em microva-
sos com liberação de neuropeptídios 
vasodilatadores (substância P, pep-
tídio relacionado com o gene da cal-
citonina [calcitonin gene-related pep-
tide – CGRP, peptídeo relacionado ao 
gen da calcitonina] e fator de necrose 
tumoral alfa [TNF-α]).22,23

O significado fisiopatológico dos 
AGE emergiu em relação às compli-
cações crônicas do DM na década de 
1980 e evidências se acumulam sobre 
o seu papel em relação à inflamação, 
aterosclerose e desordens neurodege-
nerativas, com vários mecanismos pro-
postos: 1) acúmulo de AGE na matriz 
extracelular, causando cruzamentos Figura 1 Áreas de risco de ulceração em pacientes diabéticos.
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anormais e diminuição na elastici-
dade dos vasos; 2) ligação a recepto-
res (RAGE) em diferentes tipos celula-
res e ativação de vias como a do fator 
nuclear kapa-beta (NF-κβ) e modula-
ção da expressão gênica em células 
endoteliais, músculo liso, macrófagos; 
e 3) formação de AGE intracelulares, 
comprometendo o óxido nítrico e fato-
res de crescimento.24-26

Recentemente, Bierhaus et al. 
demonstraram que ligantes de RAGE 
ativam o NFκβ, o p65 e a interleucina-6 
(IL-6) localizados em microvasos dos 
nervos surais em indivíduos com PND, 
o que foi comprovado por outros acha-
dos de maior imunorreatividade em 
axônios e mielina em 90% de DM2 
com PND e neuropatia proximal (amio-
trofia).27,28 O acúmulo de AGE detec-
tado com um leitor autofluorescente 
cutâneo correlacionou-se com sinais 
clínicos e pré-clínicos de PND e PND 
autonômica.29 AGE (pentosidina) tam-
bém têm sido demonstrados em DAP e 
DM correlacionados com o índice tor-
nozelo-braço (ITB).30 

Postula-se que uma subpopula-
ção de pacientes com DM teria maior 
expressão de mecanismos inflamató-
rios e hormonais envolvendo os sis-
temas (Receptor activator for nuclear 
factor kappa ligand/Osteoprotegerin 
[RANK/OPG], ativador do receptor 
do ligante do fator nuclear kappa/
Osteoprotegerina), que implicam em 
calcificação da média (um dos atri-
butos resultantes da PND e presente 
no pé de Charcot), aumento da ativi-
dade osteoclástica e maior fragilidade 
óssea, os quais são precedidos por 
traumas leves, UPD prévia, infecção ou 
cirurgia, cuja base comum a todos é a 
inflamação. Assim, a intervenção nas 
vias de AGE e RAGE abre amplas pos-
sibilidades terapêuticas para dirimir 
oportunamente o desenvolvimento 
de complicações em extremidades por 

causa de DM, por meio de antioxidan-
tes, antiagregantes plaquetários; como 
também na via RANKL/OPG, notada-
mente para pé de Charcot, através de 
anticorpos mono clonais.30,31 

AVALIAção CLÍNICA

A avaliação anual requer duas medidas 
extremamente simples: história clínica e 
exame dos pés, iniciando-se pela remo-
ção de calçados e meias do paciente, 
o que ainda não constitui uma prá-
tica global.34 A perda da sensibilidade 
protetora (PSP) é o fator-chave para 
o desenvolvimento de ulcerações e 
maior vulnerabilidade a traumas (como 
uso de calçados inadequados, quedas, 
corte de unhas errático, caminhar des-
calço), conferindo um risco sete vezes 
maior.32-35 Recentes dados do Brasil 
mostraram que 58% tiveram registro 
do exame dos pés efetuado em amos-
tra multicêntrica da atenção básica e 
hospitalar, como observado no Qua-
dro 1, e uma pesquisa on-line no site da 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 
em 2005, constatou que 65% entre 311 
internautas nunca tinham tido os pés 
examinados (Dissat C e Pedrosa HC, 
pelo Departamento de Pé Diabético 
da SBD, Conferência Global, Salvador, 
2005; comunicação pessoal).36

RASTREAMENTo: 
IDENTIFICAção DoS   
PACIENTES EM RISCo

Os principais fatores de risco, com 
dados comprovados por meio de estu-
dos prospectivos, são mostrados a 
seguir:1,5,33-35,37-40

•	 História de úlcera prévia e/ou 
amputação.

•	 Duração do DM (superior a 10 
anos).

•	 Mau controle: hemoglobina gli-
cada (HbA1c) > 7%.

•	 Visão deficiente.
•	 PND: com ou sem deformidades, 

sintomas presentes ou ausentes.
•	 DAP: claudicação presente ou 

ausente.
•	 Orientação/educação deficiente 

acer ca de DM e de problemas 
nos pés.
Além dessas condições, a pouca 

acessibilidade ao sistema de saúde e 
morar sozinho também têm sido rela-
tadas como fatores contribuintes ao 
processo de UPD.1,34

Ao exame físico, condições der-
matológicas como pele seca, rachadu-
ras, unhas hipotróficas ou encravadas, 
maceração interdigital por micose, 
calosidades e ausência de pelos consti-
tuem condições pré-ulcerativas decor-
rentes de PND e DAP.1,4,34 As deformi-
dades típicas estão demonstradas na 
Figura 1.1

TESTES NEURoLÓGICoS  
E BIoMECÂNICoS

ETESIÔMETRo oU MoNoFILA-
MENTo DE NÁILoN (SEMMES-
WEINSTEIN) – 10 G  
(CoR LARANJA kIT SoRRI®) 10 G

Detecta alteração de fibra grossa e 
avalia a sensibilidade protetora plan-
tar.1,33,34 Em vários relatos, incluindo 

QUADRo 1 Estudo multicêntrico 
brasileiro: avaliação de pacientes 
dentro das metas de cuidados 
rotineiros na prática clínica

Exame dos pés 58,2% (1.300)

Fundoscopia 46,9% (1.047)

Microalbuminúria 38,9% (869)

Tabagismo 54,5% (1.216)

Adaptado da ref. 35: os dados referem-se aos 
registros de exames para rastreamento de com-
plicações crônicas em centros de atenção básica 
e hospitais no ano anterior.
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estudos prospectivos, observaram-se 
sensibilidade de 66% a 91%, especifici-
dade de 34% a 86%, e valor preditivo 
negativo de 94% a 95%, ratificando o 
monofilamento como o instrumento 
recomendado para rastrear risco de 
ulceração resultante de PND.37-40 Res-
salte-se que o monofilamento não 
diagnostica PND, que requer outros 
testes ou uso de escores de disfunção 
neuropática.1,4,34 Atualmente, reco-
menda-se testar quatro áreas plantares: 
hálux (falange distal), primeiro, terceiro 
e quinto metatarsos (sensibilidade 90% 
e especificidade 80%).41 É importante 
mencionar a diversidade de mode-
los confeccionados sem precisão na 
calibração, implicando na acurácia 
do teste, como demonstraram Booth 
e Young, além disso, o uso não deve 
ultrapassar dez pacientes ao dia e um 
“repouso” de 24 horas é requerido para 
alcançar as 500 horas de meia-vida do 
instrumento em boas condições.42 

Deve-se solicitar ao paciente para 
dizer “sim” durante o toque com força 
apenas para curvar o monofilamento e 
que dura 2 segundos; uma simulação de 
aplicação e outra aplicação concreta para 
confirmar a identificação pelo paciente 
do local testado; qualquer área insensí-
vel indica insensibilidade protetora alte-
rada.1,4,34 A Figura 2 exemplifica os locais 
de teste atualmente recomendados (A) e a 
aplicação do monofilamento (B); e a Figura 
3 mostra o monofilamento brasileiro, na 
cor laranja – 10 g, da SORRI-Bauru®. As 
Diretrizes Práticas do IWGDF contêm as 
instruções de uso do monofilamento.1,43

Avaliação da sensibilidade prote-
tora: as áreas de teste são as regiões 
plantares do hálux, primeiro, terceiro 
e quinto metatarsos bilaterais. A força 
aplicada ao monofilamento deve ser 
suficiente apenas para curvá-lo.1,34

O instrumento é confeccionado 
em uma instituição sem fins lucrativos, 
a SORRI-Bauru® (SP). Tem baixo custo e 

boa acurácia. É usado pelo Programa 
de Hanseníase e, atualmente, há o kit 
com dois monofilamentos de 10 g, 
confeccionados exclusivamente para 
avaliar pacientes diabéticos.

DIAPASão 128 HZ, MARTELo, PINo 
oU PALITo

O diapasão 128 Hz e o martelo avaliam 
fibras grossas, sensitivas e motoras, para 
avaliação de sensibilidade vibratória 
e reflexos aquileus, respectivamente; 
enquanto o pino (neurotip) ou palito 
descartável avalia fibras finas sensitivas, 
para identificar a sensibilidade dolorosa 
ou o pinprick, que é a percepção da 
distinção de uma ponta romba e outra 

ponteaguda.1,4,10,34 Todos esses testes 
foram validados em estudos prospecti-
vos e podem ser usados para o diagnós-
tico de PND, em formato de escores,10,34 
ou para o diagnóstico da perda de sen-
sibilidade protetora (PSP).34 

BIoESTESIÔMETRo E                       
NEURoESTESIÔMETRo

Ambos são instrumentos que quanti-
ficam o limiar da sensibilidade vibrató-
ria (LSV) mediante a aplicação de uma 
haste de borracha dura na face dorsal 
do hálux, registrando-se em volts (0 a 
50, no biostesiômetro; 0 a 100, no neu-
roestesiômetro) a leitura da percepção 
do estímulo vibratório. A média de três 
leituras indica o LSV, cujo ponto de corte 
de risco de ulceração é 25 volts (sensibi-
lidade 83%, especificidade 63%; relação 
de probabilidade positiva [likelihood 
ratio] 2,2 [intervalo de confiança {IC} 
95%, 1,8 a 2,5] e negativa 0,27 [IC 95%, 
0,14 a 0,48]).4,34,44 O Quadro 2 contém 
as recentes recomendações da Associa-
ção Americana de Diabetes (ADA) e da 
Associação Americana de Endocrinolo-
gistas Clínicos (AACE),34 que são endos-
sadas pela SBD45 e pela Associação Lati-
no-Americana de Diabetes (ALAD), por 
meio das Guias do Grupo Latino-Ame-
ricano de Estudos sobre Pé Diabético 
(GLEPED), para o rastreamento do risco 
neuropático de ulceração.46

Figura 2 A Áreas de testes e B/C aplicação 
do monofilamento 10 g.

A

B C

Figura 3 Monofilamento brasileiro.

QUADRo 2 Perda da sensibilidade 
protetora 

Monofilamento 10 g + 1 dos testes 
neurológicos

Diapasão 128 Hz – vibração

Pino ou Palito descartável – dor 
profunda, pinprick

Martelo – reflexo aquileu

Bio ou neuroestesiômetro – LSV (se 
disponível)
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Realizam-se o teste com o monofi-
lamento 10 g e um teste dos sugeridos: 
o teste com o monofilamento alterado 
e dois ou mais testes anormais indicam 
PSP, portanto, risco de ulceração.34,45,46 
O diagnóstico clínico definitivo de PND 
é obtido com a aplicação de escores e 
outros testes.10,34

PRESSão PLANTAR

A PP pode anteceder os achados clí-
nicos de PND34,47,48 e a sua valorização 
como fator de risco para ulceração 
tem sido demonstrada em estudos 
prospectivos e transversais.4,17,34 Há 
uma variedade de métodos que ava-
liam a PP, desde simples plantígrafos 
sem escala de força (Harris mat®)34,49,50 
ou com escala de força (Podotrack/ 
PressureStat®), validado com relação 
ao pedobaró grafo,51 até plataformas 
e palmilhas dotadas de sensores que 
captam, por meio da pisada, os pontos 
de pressão registrados.4,17,34 O ponto de 
corte, indicativo de PP elevada, varia 
segundo os sistemas empregados.4,34 A 
PP torna-se mais relevante como risco 
de ulceração quando associada à PND, 
inclusive para nortear a confecção e a 
distribuição de palmilhas.4,34

DoENçA ARTERIAL PERIFÉRICA

A palpação dos pulsos deve ser sempre 
efetuada, todavia incorre em significa-
tiva variação intra e interobservadores 
e, na dúvida, recomenda-se a tomada 
do ITB com um Doppler manual de 
transdutor 8 a 10 MHz: afere-se a pres-
são sistólica das artérias distais de 
ambos os pés e divide-se o maior valor 
pelo maior valor das artérias braquiais, 
aferido bilateralmente.1,18-20 Os pontos 
de corte indicativos de ITB normal é 0,9 
– 1,30, segundo o IWGDF.1,20 O recente 
relatório da American College of Car-
diology Foundation/American Heart 

Association Task Force on Practice Gui-
delines52 adota valores de ITB > 1,40 
como não compressível, 1,0-1,40 como 
normal, limítrofe entre 0,91 a 0,99, e 
anormal 0,90 ou abaixo. 

O ITB (demonstrado a seguir) cons-
titui um método fácil, objetivo e repro-
duzível para o rastreamento da DAP. 
Considerando-se que 50% dos pacien-
tes com DM têm DAP, o custo do instru-
mento é irrisório perante o impacto de 
uma UPD com isquemia isolada ou asso-
ciada à PND. Outros métodos incluem 
a medida da pressão transcutânea de 
oxigênio: 30 mmHg indicam bom prog-
nóstico de cicatrização, no entanto, 
o elevado custo e a necessidade 
de pessoal técnico especializado para 
o seu manuseio constituem o maior 
impedimento.1,19-20

oRGANIZAção DE SERVIçoS

O treinamento de profissionais de saúde, 
inclusive de médicos, é crucial para a apli-
cação dessas técnicas para rastreamento e 
diagnóstico de PND e DAP, visando à iden-
tificação de risco de ulceração, que deve ser 
aplicada aos estimados 60% dos pacientes 
aparentemente sem alterações.53 Análises 
da Suécia (utilizando-se o modelo Mar-
kov) mostram que a prevenção intensiva 
(educação do paciente, uso de calçados 
adequados e acesso a cuidados regulares 

pela equipe multiprofissional) destinada a 
pacientes com risco elevado de ulceração 
é efetiva se a incidência de úlcera e ampu-
tação for reduzida em 25%.8

O Consenso Internacional do IWGDF 
recomenda a implantação de serviços 
básicos na comunidade, de ambulató-
rios ligados a hospitais ou centros espe-
cializados, de modo a se estabelecer, 
gradualmente, uma rede integrada para 
atendimento aos portadores de DM com 
graus variados de problemas nos pés, 
preferencialmente conduzida por clíni-
cos gerais e endocrinologistas ou diabe-
tologistas e enfermeiros (Quadro 3).1,43

A experiência do Distrito Federal, 
iniciada em 1992, disseminou-se para 
várias regiões do país, com treina-
mentos formais, até 2001, mediante 
workshops patrocinados pelo Ministé-
rio da Saúde (MS) e apoiados pela SBD. 

O modelo ratifica a atuação em 
equipe multiprofissional, o que ren-
deu uma redução nas amputações em 
torno de 77% no período de 2000 a 
2004, no hospital de referência.54

No entanto, embora vários ambu-
latórios de pé diabético tenham sido 
implementados,7,54 a partir de 2003 
a capacitação não ocorreu com o 
suporte oficial do MS e houve descon-
tinuidade no projeto e não se implan-
tou, até os dias atuais, uma política 
da saúde nacional visando ao rastrea-

QUADRo 3 Níveis de abordagem ao pé diabético, para a organização de 
serviços de acordo com o nível de atenção à saúde

Atenção básica

 (nível 1, primário)

Médico generalista e enfermeiro 

Média complexidade 

(nível 2, secundário)

Médico generalista*/endocrinologista, cirurgião (geral e/ou 
vascular) e/ou ortopedista, enfermeiro

Alta complexidade 

(nível 3, terciário)

Centro clínico especializado em pé diabético, com vários 
especialistas

*Médico generalista capacitado em DM. Em países onde não há disponibilidade de podiatras, espe-
cialistas em pés com formação superior, a enfermagem é quem conduz os cuidados básicos após 
capacitação. Na América Latina apenas países como Cuba, Uruguai e Argentina dispõem de curso de 
podologia em nível superior.1,45
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mento e à assistência, por meio de 
de linha de cuidado específica para a 
complicação.55 Por meio do Programa 
Step by Step, do IWGDF-IDF (SbS, Passo 
a Passo), que se inspirou no Projeto Sal-
vando o Pé Diabético, do Brasil, a SBD 
apoia a iniciativa de retomar o objetivo 
do projeto brasileiro no país nos próxi-
mos dois anos, buscando a redução de 
úlceras e amputações.56

Uma ferramenta importante é 
efetuar, após o rastreamento, a clas-
sificação do risco detectado, e sua 
graduação norteia as linhas básicas 
de cuidados a serem seguidos, como 
também auxilia a organizar em que 
nível de assistência o paciente deve 
ser seguido.1 A classificação do risco do 
IWGDF foi validada em 200157 e recen-
temente alterações foram efetuadas 

para o seguimento com base na pes-
quisa de PSP e DAP (Quadro 4).41,45

Em conclusão, as recomendações 
referentes ao pé diabético, com vistas 
ao diagnóstico precoce, prevenção de 
complicações e posterior implantação 
de linhas para organizar o cuidado, 
estão contidas no Quadro 5, com base 
nas seguintes avaliações e evidências 
classificadas em A, B, C e D.58-70

QUADRo 4 Classificação do risco, recomendações e acompanhamento periódico, segundo o nível de atenção de saúde 
(ADA-AACE-SBD-ALAD/GLEPED)1,41

risco/
caTeGoria

definição clínica TraTamenTo/ recomendações acompanhamenTo

0 PSP e DAP ausentes Educação do paciente, incluindo aconselhamento 
sobre o sapato adequado

Anual, por uma equipe generalista 
(previamente treinada) ou 
especialista

1 PSP ± deformidade Considerar uso de calçados especiais e cirurgia 
profilática se a deformidade não puder ser adaptada 
aos sapatos

Continuar a educação

A cada 3-6 meses, por equipe 
especialista

2 DAP ± PSP Considerar sapatos especiais e consulta com um 
cirurgião vascular para seguimento conjunto

A cada 2-3 meses 

(por equipe especialista)

3 Histórico de úlcera ou 
amputação

Considerar o uso de sapatos especiais e consulta com 
cirurgião vascular para seguimento conjunto (se DAP 
estiver presente)

A cada 1-2 meses

(por equipe especialista)

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais

recomendação 
Grau de 

recomendação

PND: rastreamento deve ser efetuado à época do diagnóstico de DM2 e anualmente D

PND: rastreamento deve ser efetuado após 5 anos do diagnóstico para o DM1 D

Rastreamento de PND: identificar sintomas e sinais (deformidades neuropáticas - dedos em garra, proeminência 
de metatarsos, calosidades, limitação da mobilidade articular; pesquisar a Perda de Sensibilidade Protetora Plantar 
(PSP) – insensibilidade ao monofilamento 10 g e um dos testes sensitivo-motores alterados (sensibilidade 
vibratória, sensibilidade dolorosa, reflexo aquileu) 

A

DM1: devem ser tratados intensivamente para atingir bom controle da glicose (A1C < 7,0%) para prevenção e 
progressão da PND

A

DM2: devem ser tratados intensivamente para atingir bom controle da glicose (A1C < 7,0%) para prevenção e 
progressão da PND

B

O exame clínico dos pés deve integrar uma abordagem do DM pelos profissionais e dos gestores de saúde para 
diminuir o risco de lesões e amputações nos pés (PND, DAP e evidência de infecção)

D

(continua)
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QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais (continuação)

recomendação 
Grau de 

recomendação

A recomendação para realização do ITB envolve qualquer paciente diabético com sintomas e idade acima de 50 
anos 

B

Os pacientes diabéticos com alto risco de ulceração (história prévia de úlcera e amputação) devem receber 
educação (inclusive aconselhamento para evitar traumas), aconselhamento sobre calçados, cessação de 
tabagismo e referência precoce para cuidados por profissionais treinados para lidar com lesões em pés 

B

Pacientes com úlceras devem ser seguidos por uma equipe multidisciplinar com expertise evidente no manuseio 
para prevenir recorrência de úlceras e amputações

C

A classificação de Texas, validada, mostrou ser mais eficaz em refletir o risco de amputação e predizer a 
possibilidade de cicatrização do que a de Wagner

B

Todo o paciente diabético com lesão no pé deve receber atendimento em 24 horas D

Qualquer infecção relacionada a lesões em pés de pacientes diabéticos deve ser tratada de forma adequadamente 
agressiva

D

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos 
– estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

GUIA DE BoLSo PARA EXAME 
DoS PÉS

A ADA lançou, em 2009, o Foot Exami-
nation Pocket Chart (Guia de bolso para 
exame dos pés). Após entendimentos 
com os autores, David Armstrong e 
Lawrence Lavery, e a coordenadora 
do Departamento de Pé Diabético da 
SBD, Hermelinda C. Pedrosa, a gerente 
administrativa, Anna Maria Ferreira, 
promoveu os arranjos burocráticos 
necessários para a cessão dos direitos 
autorais para impressão e divulgação 
no site da SBD. O guia contém os pon-
tos relevantes referentes à avaliação 
clínica dos pés dos pacientes diabéticos 
com ênfase na PSP, além de orienta-
ção para prescrição de calçados, anti-
bioticoterapia, versão simplificada da 
classificação do Texas,69,70 resumo das 
indicações de curativos e classificação/
seguimento/referência com base no 
risco de ulceração. Ilustrações do uso do 
monofilamento de 10 g e os pontos de 
teste (hálux, primeira, terceira e quinta 
cabeças de metatarsos), de como cal-

cular o ITB para o rastreamento da DAP, 
também estão contemplados.

O conteúdo do guia contribui, por 
meio de um formato simples, para o 
seguimento das orientações cardinais 
do pé diabético, desde o exame clínico 
até o cuidado com as lesões e orienta-
ção sobre calçados.71

RECoMENDAçÕES SoBRE CAL-
çADoS PARA PACIENTES DIABÉ-
TICoS

O Departamento de Pé Diabético 
coordenou, juntamente com vários 
especialistas que atuam na área de Pé 
Diabético, Ana Ravazzani, Domingos 
Malerbi, Cândida Parisi, Geisa Macedo, 
Helena Schmid, Karla Rezende e Maria 
Regina Calsolari, a elaboração das 
recomendações para um calçado espe-
cialmente confeccionado para uso 
pelos pacientes diabéticos. Este anexo 
contempla os pontos considerados 
essenciais.

Inexiste um consenso sobre calça-
dos adequados, embora várias reco-

mendações já estejam contempladas 
em documentos científicos, inclusive 
na versão de 2007 do Consenso In ter-
nacional (<www.idf.org/bookshop>). 
A seleção de calçados para pacientes 
diabéticos é considerada uma prescri-
ção e deve envolver critérios clínicos 
e confecção dentro de normas padro-
nizadas. No nosso país, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
e o Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro) dispõem de dados técni-
cos para a aprovação de calçados. O 
Departamento de Pé Diabético da 
SBD elaborou um conjunto de normas 
técnicas, com base em conceitos glo-
bais mínimos para a emissão do Selo 
SBD de Calçado Adequado. O selo da 
SBD é um avanço para difundir entre 
os médicos e demais profissionais da 
saúde, bem como entre os usuários, a 
necessidade de se usarem critérios téc-
nicos para indicar calçados adequados, 
com base na atividade e no risco de 
ulceração (Figura 5).
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CRITÉRIoS GLoBAIS MÍNIMoS

•	 Peso: < 400 g (máximo: 480 g).
•	 Parte anterior (frente): ampla, 

com largura e altura suficientes 
para acomodar os dedos. Modelos 
com até três larguras.

•	 Parte externa: couro macio e flexível.
•	 Forração interna: em couro de 

carneiro, microfibra antialérgica e 
antibacteriana, passível de absor-
ver o suor.

•	 Entressola: palmilhado com fibras 
de densidade variável.

•	 Solado: não flexível, do tipo mata
-borrão, com redução de impacto 
e antiderrapante, de couro ou bor-
racha densa, colado ou costurado, 
espessura mínima de 20 mm.

•	 Contraforte rígido e prolongado: 
para acomodar e ajustar o retropé, 
prevenindo atrito no calcâneo e/
ou maléolo.

•	 Ausência de costuras e/ou dobras 
internas.

•	 Colarinho almofadado.
•	 Lingueta prolongada.
•	 Gáspea complacente, com altura 

para o dorso do pé.
•	 Palmilha removível.
•	 Abertura e fechamento: com 

calce regulável (velcro ou cadarço 
não encerado e mínimo de ilhoses: 
tipo blucher).

•	 Cabedal de material não sintético.
•	 Numeração: um ponto ou meio 

ponto e ao menos duas larguras.
•	 Salto 2 cm.
•	 Rigidez no médio pé.
•	 Fixação no calcanhar.

Para facilitar a aquisição para dis-
pensação aos pacientes com PSP e/
ou DAP e/ou deformidades e passado 
de úlceras (riscos 1-2-3), sugerem-se 
as seguintes descrições, com base no 
MedCare (Estados Unidos) e no Selo 
SBD: calçados ortopédicos, anatômi-
cos, com numeração em ponto e meio 

ponto, formas hiperprofundas, com no 
mínimo três larguras de base diferentes, 
confeccionados com forração e solados 
especiais, para reduzir pontos de atrito 
ou compressão, dotados de palmilhas 
removíveis e especiais, para pés neuro-
páticos de criança ou adulto, com base 
tipo rocker (mata-borrão), contraforte 
reforçado, colar e pala almo fadados.
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Diabetes mellitus gestacional: diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento pós-gestação

INTRoDUção

Diabetes mellitus gestacional (DMG) 
é a intolerância aos carboidratos diagnos-
ticada pela primeira vez durante a gesta-
ção e que pode ou não persistir após o 
parto.1-3 É o problema metabólico mais 
comum na gestação e tem prevalência 
entre 3% e 25% das gestações, depen-
dendo do grupo étnico, da população e 
do critério diagnóstico utilizado.4,5 Muitas 
vezes representa o aparecimento do dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2) durante a gra-
videz. A incidência de DMG está aumen-
tando em paralelo com o aumento 
do DM2. Os fatores de risco para DMG 
encontram-se no Quadro 1.

RASTREAMENTo E DIAGNÓSTICo

Não existe, até o momento, con-
senso na literatura sobre a indicação 
do rastreamento e sobre o método 
diagnóstico do DMG. A maioria das 
recomendações advém de consensos 
de especialistas.7-10 (D) 

Na primeira consulta pré-natal 
deve ser solicitada glicemia de 
jejum. Caso o valor encontrado seja 
≥ 126 mg/dl, é feito o diagnóstico 
de diabetes mellitus pré-gestacional. 
Caso glicemia plasmática em jejum 
≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl, é feito 
o diagnóstico de DMG. Em ambos os 
casos, deve ser confirmado o resul-
tado com uma segunda dosagem da 
glicemia de jejum. Caso a glicemia 

seja < 92 mg/dl, a gestante deve ser 
reavaliada no segundo trimestre. 

A investigação de DMG deve ser 
feita em todas as gestantes sem diag-
nóstico prévio de diabetes. Entre a 24a 
e 28a semana de gestação deve-se rea-
lizar TOTG com dieta sem restrição de 
carboidratos ou com, no mínimo, inges-
tão de 150 g de carboidratos nos três 
dias anteriores ao teste, com jejum de 
oito horas. Existem diferentes méto-
dos sendo atualmente utilizados para 
o diagnóstico do DMG (Quadro 2). 
Em 2010, o International Association 
of the Diabetes and Pregnancy Study 
Groups (IADPSG) decidiu que os cri-
térios diagnósticos do DMG deveriam 
basear-se nos resultados do estudo 
Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcomes (HAPO), uma pesquisa 
observacional que tinha como meta 
encontrar um ponto de corte que liga a 
hiperglicemia materna a eventos peri-

natais adversos.10-11 Foram propostos, 
então, novos pontos de corte para o 
jejum, em uma e duas horas, que são 
≥ 92 mg/dl, ≥ 180 mg/dl e ≥ 153 mg/
dl, respectivamente. Segundo esses 
novos critérios, um valor anormal já 
leva ao diagnóstico de DMG11 (Quadro 
2). A utilização do critério proposto pelo 
IADPSG não é consenso mundial. 
Recentemente, a OMS aceitou estes 
critérios, porém com algumas modifi-
cações. As pacientes seriam diagnosti-
cadas de acordo com o grau de disgli-
cemia durante a gravidez.  As gestantes 
com critérios diagnósticos de diabetes 
fora da gravidez, propostos pela OMS 
em 2006, ou seja, glicemia de jejum ≥ 
126 mg/dl ou glicemia 2 horas após 75 
gramas de glicose VO ≥ 200 mg/dl, ou 
ainda glicemia realizada ao acaso ≥ 200 
mg/dl, seriam diagnosticadas com dia-
betes na gravidez. As pacientes classifi-
cadas com DMG são as que apresentam 

QUADRo 1 Fatores de risco para diabetes gestacional

Idade de 35 anos ou mais 

Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual

Deposição central excessiva de gordura corporal 

História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau 

Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou  
pré-eclâmpsia na gravidez atual 

Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou 
neonatal, macrossomia ou DMG

Síndrome de ovários policísticos

Baixa estatura (menos de 1,5 m)6
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glicemia de jejum de 92-125 mg/dl,  
uma hora ≥ 180 mg/dl ou duas horas de 
153 a 199 mg/dl, sendo que um ponto 
alterado na curva já faz o diagnóstico 
de DMG.12  A SBD, mesmo com as limita-
ções apresentadas, sugere a utilização 
dos novos critérios internacionais, pois 
são os únicos determinados por estudo 
que demonstrou associação entre os 
valores da glicemia materna e os des-
fechos perinatais (Quadro 3).  

TRATAMENTo

Evidências recentes sugerem que 
a intervenção em gestantes com DMG 
pode diminuir a ocorrência de eventos 
adversos na gravidez (B).15-17 

O tratamento inicial do DMG con-
siste em orientação alimentar que 
permita ganho de peso adequado e 
controle metabólico (A).18 O cálculo 

do valor calórico total da dieta pode 
ser feito de acordo com o índice de 
massa corporal (IMC)19,20 e visa a per-
mitir ganho de peso em torno de 
300 g a 400 g por semana, a partir 
do segundo trimestre de gravidez. 
O valor calórico total prescrito deve 
ter 40% a 45% de carboidratos, 15% 
a 20% de proteínas e 30% a 40% de 
gorduras (A).20 Podem-se utilizar ado-
çantes artificiais (aspartame, saca-
rina, acessulfame-K e sucralose) com 
moderação (B).21,22

A prática de atividade física deve 
fazer parte do tratamento do DMG, 
respeitando-se as contraindicações 
obstétricas (B).23,24

Recomenda-se o monitoramento 
das glicemias capilares quatro a sete 
vezes por dia pré e pós-prandiais, 
especialmente nas gestantes que 
usam insulina. Se após duas semanas 
de dieta os níveis glicêmicos perma-

necerem elevados (jejum ≥ 95 mg/
dl e uma hora pós-prandial ≥140 
mg/dl, ou duas horas pós-prandiais 
≥ 120 mg/dl), deve-se iniciar trata-
mento farmacológico (B).19 O crité-
rio de crescimento fetal para iniciar 
a insulinoterapia é uma alternativa 
sugerida por Buchanan quando a 
medida da circunferência abdominal 
fetal for igual ou superior ao percentil 
75 em uma ecografia realizada entre 
a 29a e a 33a semana de gestação (B).25

A dose inicial de insulina deve 
ser em torno de 0,5 U/kg, com ajus-
tes individualizados para cada caso 
(B).26 Em geral, associam-se insuli-
nas humanas de ações intermediá-
ria e rápida. Os análogos de insu-
lina asparte e lispro têm vantagens 
sobre a insulina regular, promo-
vendo melhor controle dos níveis de 
glicemia pós-prandiais com menor 
ocorrência de hipoglicemias (B).27,28 

QUADRo 2 Diagnóstico de DMG com TOTG com ingestão de 75 g de glicose

oMS/201312** NIH/201210*
INTERNATIoNAL ASSoCIATIoN  

oF THE DIABETES AND PREGNANCy STUDy GRoUPS** 
(IADPSG, 20107)  DA/2011  SBD/2011

Jejum 92-125 mg/dl 95 mg/dl 92 mg/dl

1 hora 180 mg/dl 180 mg/dl 180 mg/dl

2 horas 153-199 mg/dl 155 mg/dl 153 mg/dl

*Dois valores alterados confirmam o diagnóstico.
** Um valor alterado já confirma o diagnóstico.
OMS: Organização Mundial da Saúde; NIH: National Institute of Health/USA; ADA: American Diabetes Association; SBD: Sociedade Brasileira de Diabetes.

QUADRo 3 Potenciais vantagens e desvantagens do uso do critério diagnóstico para DMG proposto pela International 
Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)

pró conTra
Único cujos valores determinados pelo risco de complicações 
perinatais

Não há validação da eficácia da intervenção

Tem potencial de prevenir epidemia de obesidade Percentual significativo de macrossomia fetal não tem correlação 

com DMG

Capacidade de detectar precocemente risco de macrossomia e 
hiperinsulinemia fetal

Aumento do número de indicação de parto cirúrgico

Custo-eficácia para prevenção de DM2 na mulher afetada13-14 Sobrecarga do sistema de saúde
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O análogo de ação prolongada dete-
mir, após a conclusão de um estudo 
randomizado controlado realizado 
em mulheres com DM1,29 foi recen-
temente classificado pela agência 
reguladora norte-americana, a Food 
and Drug Administration (FDA), 
como (B) para uso durante a gesta-
ção. A agência brasileira (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa) ratificou esta classificação. 
O uso de insulina glargina ainda não 
está oficialmente recomendado, 
apesar de muitos relatos, com um 
número pequeno de casos, eviden-
ciarem a segurança dessa insulina 
na gravidez (C).9

Um número crescente de estu-
dos não mostra efeitos deletérios do 
uso na gestação de metformina31,32. 
Em relação a glibenclamida, os resul-
tados são discordantes quanto à efi-
cácia e à segurança.33,34 Entretanto, 
como os dois medicamentos ultra-
passam a barreira placentária35,36 e os 
estudos que avaliam crianças expos-
tas a eles, a longo prazo, ainda são 
escassos,  recomenda-se que o uso 
de metformina e de glibenclamida 
deva ser indicado apenas nos casos 
em que não se alcançou controle 
adequado da glicemia com medidas 
não farmacológicas nos quais o uso 
de insulina não é viável (B). Outros 
agentes orais são contraindicados.

PARTo

A conduta obstétrica de uso de 
corticosteroides para maturação pul-
monar fetal não é contraindicada, 
mas eles devem ser administrados 
de forma concomitante ao monito-
ramento intensivo da glicemia e aos 
ajustes na dose da insulina. Também, 
se necessário, podem-se utilizar toco-
líticos para inibir o trabalho de parto 
prematuro (D).37,38

As gestantes com ótimo controle 
metabólico e que não apresentam 
antecedentes obstétricos de morte 
perinatal, macrossomia ou complica-
ções associadas, como hipertensão, 
podem aguardar a evolução espontâ-
nea para o parto até o termo.21 Não se 
indica cesariana pelo DMG, sendo a via 
de parto uma decisão obstétrica.

No parto programado, a ges-
tante necessita permanecer em jejum, 
devendo-se suspender a insulina neu-
tral protamine Hagedorn (NPH) e infun-
dir uma solução de glicose a 5% ou 10% 
intravenosamente, com controle horário 
da glicemia capilar; se necessário, admi-
nistrar infusão contínua de insulina regu-
lar intravenosa com baixas doses (uma 
a duas unidades/hora) ou insulina regu-
lar, lispro ou asparte subcutânea, con-

forme as glicemias capilares. Quando 
o parto for de início espontâneo e já se 
tiver administrado a insulina diária, reco-
menda-se manutenção de um acesso 
venoso com infusão contínua de solução 
de glicose, além do monitoramento da 
glicemia capilar a cada hora. Durante o 
trabalho de parto, deve-se manter a gli-
cemia em níveis entre 70 e 120 mg/dl.19 

É recomendada a presença de um neo-
natologista na sala de parto.

PÓS-PARTo

No primeiro dia após o parto, os 
níveis de glicemia devem ser obser-
vados e a insulina basal deve ser sus-
pensa. Orienta-se a manutenção de 
uma dieta saudável. A maioria das 

QUADRo 4 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

O diagnóstico de DMG deve ser investigado em todas as grávidas 
sem diabetes pré-gestacional pela realização, a partir da 24a 
semana de gestação, de um TOTG com 75g de glicose anidra VO

A

A quantidade de calorias ingeridas deve ser baseada no IMC. O 
valor calórico total recomendado deve ser composto por: 40% 
- 45% de carboidratos, 15% - 20% proteínas e 30% - 40% lipídeos

B

A prática de atividade física promoverá uma sensação de 
bem-estar, menos ganho de peso, redução da adiposidade fetal, 
melhor controle glicêmico e menos problemas durante o parto. A 
atividade física é contraindicada em casos de: hipertensão 
induzida pela gravidez, ruptura prematura de membranas, parto 
prematuro, sangramento uterino persistente após o segundo 
trimestre, restrição de crescimento intrauterino

A

A recomendação de medicamentos antidiabéticos orais 
glibenclamida e metformina no diabetes gestacional tem sido 
utilizada em alguns países. Estudos recentes têm mostrado a 
segurança da metformina e glibenclamida durante a gravidez, 
porém ainda existem dúvidas dos efeitos a longo prazo para a 
mãe e o filho 

B

O uso de análogos de insulina de ação rápida, tais como a 
insulina aspart e lispro, é seguro durante a gravidez, propiciando 
um melhor controle dos níveis de glicemia pós-prandial e menor 
ocorrência de hipoglicemia. A insulina NPH humana é a primeira 
escolha entre as insulinas basais

A

(continua)
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mulheres apresenta normalização 
das glicemias nos primeiros dias após 
o parto. Deve-se estimular o aleita-
mento materno.39 Caso ocorra hipergli-
cemia durante esse período, a insulina 
é o tratamento indicado. Deve-se evi-
tar a prescrição de dietas hipocalóricas 
durante o período de amamentação.

É recomendado reavaliar a tole-
rância à glicose a partir de seis sema-
nas após o parto com glicemia de 
jejum2,9 ou com um teste oral com 75 g 
de glicose,1 dependendo da gravidade 
do quadro metabólico apresentado 
na gravidez (B). Nas revisões ginecoló-
gicas anuais, é fundamental recomen-
dar a manutenção do peso adequado, 
revisando as orientações sobre dieta e 
atividade física, e incluir a medida da 
glicemia de jejum.40 Em torno de 15% 
a 50% das mulheres com DMG desen-
volvem diabetes ou intolerância à gli-
cose após a gestação.41

O aleitamento materno por perío-
dos maiores que três meses está rela-
cionado à redução do risco de desen-
volvimento de DM2 após a gestação 42 
Por outro lado, o uso de contraceptivos 
compostos apenas de progestágenos 
está relacionado ao risco aumentado 
de desenvolvimento de DM2 após o 
parto.43 Mulheres com intolerância à gli-
cose e histórico de DMG quando redu-
zem 7% do peso corporal, com prática 
de atividade física regular ou quando 
utilizam metformina, tem decréscimo 
de 53% da incidência de DM2.44
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Os princípios básicos no tratamento 
de idosos com diabetes (acima dos 65 
anos de idade) não diferem daqueles 
estabelecidos para diabéticos mais jo-
vens, incluindo critérios de diagnósti-
co, classificação e metas de controle 
metabólico (glicêmico e lipídico), pres-
são arterial e índice de massa corporal 
(IMC). Ressalte-se que, para tratar essa 
população, é fundamental considerar 
aspectos que a diferenciam. Não estão 
disponíveis evidências de que o con-
trole glicêmico estrito (rigoroso) possa 
prevenir complicações macrovascula-
res. É discutível a vantagem desse con-
trole rigoroso em relação aos riscos de 
hipoglicemias graves e dos efeitos co-
laterais dos agentes antidiabéticos.

PRoBLEMAS ASSoCIADoS Ao 
ENVELHECIMENTo QUE PoDEM 
AFETAR o TRATAMENTo

ENVELHECIMENTo CEREBRAL

Alterações nas funções cognitivas ou 
mesmo demência, em qualquer grau, 
poderão influenciar os cuidados rela-
cionados com a dieta, o tratamento far-
macológico e a higiene pessoal (B).1

REDUção Do GLICoGÊNIo 
HEPÁTICo

Em função de má nutrição e diminui-
ção do apetite, a reserva de glicogênio 
hepático poderá ficar comprometida, 
ocorrendo glicogenólise insu ficiente, 

com consequente hipoglicemia e po-
tencial lesão de órgãos vitais, principal-
mente cérebro e coração (C).2

CATARATA

A frequência de catarata na população 
idosa diabética é três vezes maior do 
que na população geral (A),3 e, quando 
associada à retinopatia diabética, pode 
comprometer seriamente a acuidade 
visual, dificultando o uso de insulina ou 
mesmo de medicamentos orais.

DoENçAS CARDIoVASCULARES

Episódios hipoglicêmicos podem preci-
pitar eventos agudos de doença arterial 
coronariana (DAC) e doença cerebro-
vascular, frequentemente associadas ao 
diabetes (A).4-7 Nessas situações, as me-
tas de controle glicêmico devem ser 
menos rígidas (C).8,9

REDUção Do PoTENCIAL DE 
SoBREVIDA

Devem-se tratar menos agressivamen-
te pacientes idosos, principalmente 
aqueles com comorbidades que pos-
sam comprometer a duração e/ou a 
qualidade de vida, permitindo dietas 
mais liberais, com medicamentos me-
nos agressivos, menor rigor no monito-
ramento glicêmico e, consequente-
mente, metas glicêmicas flexíveis com 
glicemias a qualquer momento abaixo 

de 180 mg/dl e hemoglobina glicada 
(HbA1c) > 7% (C).9

TRATAMENTo

O tratamento do diabetes em idosos 
obedece aos mesmos princípios utili-
zados em faixas etárias mais jovens. 
Entretanto, o médico-assistente deve 
estar atento a importantes particulari-
dades, como dificuldade na diferencia-
ção entre os tipos 1 e 2, diferenças nas 
metas de controle glicêmico e restri-
ções ao uso de vários dos antidiabéti-
cos orais (C).10

DIABETES DE IDoSoS:  
TIPoS 1 oU 2

Uma das dificuldades enfrentadas 
pelo endocrinologista é determinar 
precisamente o tipo de diabetes, com 
óbvias implicações na escolha dos 
agentes terapêuticos. Aqueles com 
obesidade e outros estigmas da sín-
drome metabólica (dislipidemia e hi-
pertensão) deverão ser catalogados 
como tipo 2 e tratados como tal. Pa-
cientes magros com início súbito de hi-
perglicemia importante (> 300 mg/dl), 
perda de peso e anticorpos positivos 
(principalmente autoanticorpos anti-
descarboxilase do ácido glutâmico 
[anti-GAD]) deverão ser diagnostica-
dos como diabéticos do tipo 1 e tra-
tados com insulina (A).11,12

Tratamento de pacientes idosos com diabetes
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oBJETIVoS Do TRATAMENTo 
(METAS)

As principais sociedades científicas in-
ternacionais (Associação Americana de 
Diabetes [ADA] e European Association 
for the Study of Diabetes [EASD]) não 
estabelecem metas glicêmicas específi-
cas para a população idosa, entretanto a 
maioria dos autores recomenda a indivi-
dualização, levando-se em considera-
ção diferentes fatores, como presença 
ou não de doenças que limitam a quali-
dade e/ou quantidade de potenciais 
anos de vida (câncer; miocardiopatia 
grave; insuficiências renal, hepática ou 
pulmonar; sequelas importantes de aci-
dente vascular cerebral [AVC] etc.) e ida-
de muito avançada, na qual o tempo de 
hiperglicemia não seria suficiente para 
desenvolver as complicações crônicas 
do diabetes. Limitações econômicas, 
sociais ou familiares podem inviabilizar 
esquemas terapêuticos complexos ne-
cessários para o controle glicêmico 
ideal. Nessas situações, seriam aceitá-
veis valores glicêmicos de jejum de até 
150 mg/dl e pós-prandiais < 180 mg/dl. 
A análise crítica dos quatro principais 
estudos (United Kingdom Prospective 
Diabetes Study [UKPDS], Action in Dia-
betes and Vascular Disease: Preterax 
and Diamicron MR Controlled Evalua-
tion [ADVANCE], Action to Control Car-
diovascular Risk in Diabetes [ACCORD] e 
Vetterans Affair Diabetes Trial [VADT]) 
sugere que a tentativa de controle gli-
cêmico rigoroso em idosos, principal-
mente naqueles com enfermidades ate-
roscleróticas conhecidas, além de não 
prevenir eventos cardiovasculares, pode 
aumentar a mortalidade (ACCORD), pos-
sivelmente, mas não necessariamente 
por hipoglicemia (B).8,12,13

ESQUEMA TERAPÊUTICo

Apesar de as principais sociedades cien-
tíficas recomendarem metformina as-

sociada a mudanças nos hábitos de 
vida (dieta e atividades físicas com re-
dução do peso) como primeira medi-
da a se utilizar no tratamento do dia-
betes (C),15 pode-se evitar ou adiar a 
introdução do medicamento em razão 
de frequente intolerância ou contraindi-
cações (hepatopatia, nefropatia, pneu -
mopatia, alcoolismo etc.) em idosos, 
principalmente naqueles com glice-
mias leves ou moderadamente eleva-
das. Se tal conduta não lograr controle 
glicêmico adequado, o medicamento 
deve ser iniciado com a menor dose 
possível e esta ser aumentada gradual-
mente até que se obtenha o controle 
desejado. Caso não se consiga, devem 
ser associados dois, três ou quatro me-
dicamentos, com o objetivo de melho-
rar o controle metabólico, mas sem pro-
vocar efeitos colaterais importantes.

TRATAMENTo DIETÉTICo

A orientação alimentar do idoso dia-
bético segue os princípios básicos es-
tabelecidos para o diabético sem 
complicações: normocalórica ou hipo-
calórica para os obesos (com perda < 
7% nos sadios); 55% a 60% de carboi-
dratos (10% a 15% simples), 39% de 
gorduras (igualmente distribuídas entre 
saturadas, monoinsaturadas e poli-insa-
turadas); 10% a 15% de proteínas (0,8 a 
1 g/kg/peso, dependendo da função re-
nal); 300 mg/dia de colesterol; 14 g de 
fibras/1.000 kcal com diminuição das 
gorduras trans (B);16 suplementação de 
cálcio (1 g cálcio ele mentar/dia), vitami-
na D (800 UI/dia), ferro, complexo B etc., 
quando indicados. Em idosos com hi-
pertensão arterial, deve-se limitar a 
ingestão de sal em 6 g; àqueles com 
hipercolesterolemia; a distribuição de 
ácidos graxos deve ser < 7% de ácidos 
graxos saturados; mais de 10% de po-
li-insaturadas e mais de 10% de mo-
noinsaturadas (A).16 O uso do índice 

glicêmico pode trazer benefícios adi-
cionais (B).16 Bebidas alcoólicas, quan-
do permitidas pelo médico assistente, 
devem ser restritas a um drinque para 
mulheres e, no máximo, dois para o 
homem. A suplementação com antio-
xidantes, como vitaminas A, E, C e crô-
mio, não é recomendada por falta de 
evidências científicas que mostrem 
benefícios. Preferencialmente, nutri-
cionistas com experiência em dia-
betes devem realizar esse esquema. 
Pode-se recomendar esquema de 
contagem de carboidratos nos oca-
sionais casos de insulinoterapia inten-
sificada (A).16

ATIVIDADE FÍSICA

Inúmeros estudos epidemiológicos e de 
intervenção têm demonstrado os bene-
fícios da atividade física aeróbica no tra-
tamento e na prevenção do diabetes 
tipo 2 (A).17-20 Pesquisas sobre os efeitos 
do exercício resistido no controle glicê-
mico são escassas (B),22 porém frequen-
temente recomendadas, tornando difí-
cil a adesão do idoso (B),21 enquanto as 
atividades de alta intensidade e baixa 
resistência são mais toleráveis, com ca-
pacidade de aumentar a massa muscu-
lar e a captação de glicose.

As condições gerais do paciente 
deverão guiar a prescrição de ativida-
des físicas por condicionamento físico, 
preferências, habilidades e limitações, 
como osteoartroses, artrites, tremores, 
sequelas de AVC, DAC etc. A avaliação 
cardiovascular deve incluir teste ergo-
métrico, quando tolerado pelo pacien-
te, para programar melhor a atividade 
física. Para os pacientes fisicamente im-
possibilitados de usar esteira ou para 
aqueles com mais de um fator de risco 
além do diabetes, pode-se optar por 
eco-Doppler ou cintigrafia miocárdica 
sob estresse farmacológico, realizada 
por especialista.
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MEDICAMENToS

Devem ser ressaltados alguns aspec-
tos básicos antes de iniciar terapia me-
dicamentosa:
•	 As hipoglicemias no idoso são mais 

frequentes e de maior gravidade do 
que em indivíduos mais novos. Por-
tanto, deve-se evitar controle gli-
cêmico rigoroso.

•	 O idoso frequentemente é porta-
dor de outras doenças, como in-
sufi ciências renal, hepática, respira-
tória, circulatória e cardíaca, às 
vezes sem expressão clínica, limi-
tando a prescrição de antidiabéti-
cos orais e restando a insulina co-
mo única opção terapêutica, o que 
frequentemente desagrada ao pa-
ciente e aos familiares.

METFoRMINA

A metformina tem diferentes mecanis-
mos de ação. O principal é a redução 
da produção hepática de glicose. A 
principal contraindicação para o idoso 
é a insuficiência renal. Condições clíni-
cas potenciais para desenvolver aci-
dose respiratória ou metabólica, como 
doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), insuficiência hepática e alcoo-
lismo crônico, não recomendam o uso 
da metformina.

Deve-se ressaltar que em idosos a 
dosagem de creatinina sérica é pouco 
sensível ao diagnóstico de insuficiên-
cia renal. Preconiza-se que pacientes 
com creatinina sérica > 0,8 mg/dl de-
vem realizar o teste de depuração da 
creatinina, e valores < 60 cc/minuto 
constituem contraindicação ao uso de 
metformina (C).23-27

É geralmente o primeiro medica-
mento de escolha para idosos diabéti-
cos obesos ou com outras evidências 
de resistência insulínica (aumento da 
relação cintura/quadril, hipertensão ar-

terial, hipertrigliceridemia e colesterol 
da lipoproteína de alta densidade 
[HDL-C] baixo). Deve-se administrar 
metformina na dose de 500 a 850 mg 
uma vez/dia, preferencialmente após o 
jantar, aumentando, se necessário, a cada 
duas semanas, na dose máxima de 2.550 
mg/dia (divididos em três doses), mini-
mizando efeitos colaterais como diar-
reia e desconforto abdominal.

SULFoNILUREIAS

Seu principal mecanismo de ação é 
elevar os níveis de insulina circulante 
por duplo mecanismo. O seu efeito di-
reto nas células beta estimula a produ-
ção e secreção de insulina, atuando no 
fígado, e diminui a depuração hepática 
da insulina.

Não se deve prescrever para ido-
sos sulfonilureias de primeira gera-
ção, hoje representadas apenas pela 
clorpropamida, devido ao maior risco 
de hipoglicemia e hiponatremia, dan-
do-se preferência às de última gera-
ção, glimepirida e gliclazida, com me-
lhor tolerabilidade, menor risco de 
hipoglicemia e reduzida interação 
com os canais de cálcio na circulação 
coronariana. Não devem ser utilizadas 
em pacientes com insuficiência renal 
e/ou hepática. É o primeiro medica-
mento a ser recomendado aos dia-
béticos com evidências de falência 
parcial da produção de insulina, ge-
ralmente magros, oligossintomáticos 
e com hi perglicemia leve a moderada 
(jejum < 300 mg/dl) (A).28-31

Aos pacientes tratados com me-
tformina na dose máxima e que ainda 
não atingiram controle glicêmico reco-
menda-se acrescentar sulfonilureia à 
terapêutica. Os agentes de segunda ge-
ração são mais potentes e têm menos 
efeitos adversos. Para os idosos, a gli-
mepirida e a gliclazida devem ser as 
drogas preferidas, por provocarem me-

nos hipoglicemia em comparação com 
a glibenclamida. A gliclazida pode ser 
administrada em dose única diária. Am-
bas são bem toleradas pela maioria dos 
pacientes. O risco de hipoglicemia e de 
aumentar o peso deve ser discutido 
com o paciente. Inicia-se glimepirida na 
dose de 1 mg/dia, aumentando-a até a 
dose máxima de 6 mg, uma vez ao dia, 
antes da principal refeição, ou gliclazi-
da em dose única, na forma de libera-
ção lenta, inicialmente 30 mg, podendo 
alcançar 120 mg/dia. Também se en-
contra disponível a associação metfor-
mina/glibenclamida em comprimidos 
únicos com proporções variáveis dos 
dois componentes. É importante desta-
car que a glibenclamida não está reco-
mendada no último algoritmo da ADA/
EASD devido à possibilidade de provo-
car mais hipoglicemias.

GLITAZoNAS

A única glitazona disponível no mer-
cado brasileiro atualmente é a piogli-
tazona. A comercialização da rosiglita-
zona foi recentemente proibida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA). As glitazonas são sensibi-
lizadores insulínicos, melhoram a sen-
sibilidade insulínica no músculo e no 
tecido adiposo por meio do efeito si-
nérgico nos receptores ativados pelo 
proliferador de peroxissomos gama 
(–PPAR-γ) e podem ser recomendadas 
como o terceiro medicamento aos pa-
cientes que não conseguirem controle 
glicêmico com metformina e sulfonilu-
reias. A principal contraindicação às 
glitazonas é a presença de hepatopa-
tia, com exceção de esteatose he-
pática; ao contrário, alguns autores 
sugerem que seja o medicamento de 
primeira escolha nestes casos. Não se 
deve utilizá-las em pacientes com in-
suficiência cardíaca estágio III ou IV 
(A).34-36 É necessário cautela quando 
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associadas à insulina, devido ao maior 
risco de descompensação miocárdica 
por sobrecarga de volume circulante 
(B).32-33 Sabendo-se que a prevalência e 
a incidência de insufi ciência cardíaca 
são acentuadamente maiores na popu-
lação idosa com diabetes(B),38 deve ser 
feita uma cuidadosa avaliação da fun-
ção miocárdica nesses pacientes antes 
de acrescentar glitazonas ao esquema 
terapêutico, principalmente nos que já 
estão utilizando insulina. Prescreve-se a 
pioglitazona em dose única, que varia 
entre 15 e 45 mg (comprimidos de 15,3 
e 45 mg). Doses maiores devem ser di-
vididas em duas tomadas. Durante o 
tratamento, as transaminases séricas 
devem ser monitoradas e o medica-
mento descontinuado, se os valores 
atingirem níveis três vezes mais o limite 
superior da normalidade. Recente me-
tanálise (C)39 mostrou aumento de 
eventos coronarianos em pacientes 
com diabetes tratados com rosiglitazo-
na; entretanto, vários outros estudos 
multicêntricos de maior poder estatísti-
co não confirmaram esses achados, 
mostrando efeito neutro das rosiglita-
zonas em relação a eventos cardiovas-
culares (A).40-42 Apesar da controvérsia, a 
ANVISA retirou a rosiglitazona do mer-
cado brasileiro.

Vários estudos têm mostrado que 
as glitazonas estão associadas ao au-
mento de fraturas periféricas em mu-
lheres pós-menopausa, particularmente 
em úmero, mãos e pés, possivelmente 
por redução na formação e densidade 
da massa óssea (A).2,19

ACARBoSE

A acarbose é um inibidor da enzima al-
faglicosidase e seu mecanismo de ação 
é atrasar a absorção pós-prandial da gli-
cose, atenuando a hiperglicemia pós-
prandial. Não deve ser recomendada a 
portadores de doenças intestinais ou 

predispostos à obstrução intestinal, duas 
situações frequentes na popu lação ido-
sa. A tolerância deste medi camento é 
reduzida em razão dos frequentes efei-
tos colaterais, como flatulência, cólicas 
abdominais, diarreia e constipação in-
testinal, mais comuns e menos tolera-
das por pacientes mais velhos. A in-
dicação principal é o tratamento da 
hiper glicemia pós-prandial. Os compri-
midos devem ser ingeridos com as re-
feições, nas doses de 50 a 100 mg (uma, 
duas ou três vezes ao dia).

Raramente utilizada em monote-
rapia, na maioria das vezes é associada 
à metformina, que também tem efei-
tos colaterais gastrintestinais, dimi-
nuindo ainda mais sua aceitabilidade. 
Em raras ocasiões, descreveu-se au-
mento das transaminases hepáticas, 
sendo prudente monitorar essas enzi-
mas nos primeiros meses do tratamen-
to. Há poucos estudos direcionados 
especificamente à população idosa. 
Entretanto, os existentes mostram efi-
cácia e segurança semelhantes às en-
contradas em se tratando de indivídu-
os mais jovens (B).45

GLINIDAS

As duas principais glinidas disponíveis 
no mercado brasileiro são a repaglinida 
e a nateglinida, que exercem seus efei-
tos biológicos de maneira semelhante 
às sulfonilureias, isto é, estimulando a 
produção e a secreção de insulina pelas 
células beta. Entretanto, a ligação das 
glinidas aos receptores das subunida-
des regulatórias (SURs) é mais tênue e 
rápida; portanto, quando usadas no 
momento das refeições, a secreção de 
insulina e o seu tempo de ação ten-
dem a coincidir com as excursões glicê-
micas pós-prandiais. Desse modo, a prin-
cipal indicação é no tratamento das 
hiperglicemias pós-prandiais. A dosa-
gem da nateglinida é de 120 mg por 

refeição, enquanto a da repaglinida va-
ria entre 0,5 e 4 mg por refeição. As gran-
des vantagens do seu uso em idosos 
diabéticos são a baixa prevalência de 
hipoglicemia e a boa tolerabilidade, 
além de poderem ser recomendadas a 
portadores de insuficiência renal ou 
hepática leve a moderada (B).46

ANÁLoGoS Do PEPTÍDEo 
SEMELHANTE Ao GLUCAGoN

Um dos análogos do peptídeo seme-
lhante ao glucagon (GLP-1) atualmente 
disponível para uso clínico é a exenati-
da. Os múltiplos mecanismos de ação 
deste análogo são aumento da secre-
ção de insulina, redução da produção e 
secreção de glucagon, lentificação do 
esvaziamento gástricos e aumento da 
sacietogênese, com consequente perda 
moderada de peso. A associação desses 
fatores melhora o controle glicêmico, 
principalmente nos períodos pós-pran-
diais, com mínimo risco de hipoglice-
mia. Os principais inconvenientes dessa 
droga são seus efeitos colaterais, dose-
dependentes, como náuseas e vômitos 
mais acentuados nas primeiras semanas. 
Um segundo fator que reduz a adesão à 
exenatida é a via de administração sub-
cutânea duas vezes ao dia. Recomenda-
se iniciar o tratamento com dose de 5 
mg antes do café da manhã e antes do 
jantar, aumentando após a primeira se-
mana para 10 mg duas vezes ao dia, 
podendo ser associada à metformina e/
ou sulfonilureia. Não há restrição ao 
uso em idosos50 com exceção dos por-
tadores de insuficiência renal grave (cle-
arance de creatinina < 30 ml/minuto).

Deve-se pensar na possibilidade de 
pancreatite nos pacientes com dor ab-
dominal e descontinuar o medicamen-
to, que não deve ser reintroduzido caso 
confirmada a pancreatite. Na população 
idosa isso deve ser levado em conside-
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ração por frequentemente estarem 
usando muitos medicamentos que tam-
bém podem predispor a pancreatite.

A liraglutida, aprovada recente-
mente, é outro análogo do GLP-1 de 
longa duração com meia-vida de 14 
horas. Deve ser administrada uma vez 
ao dia, independente do horário das 
refeições. Possui as mesmas indica-
ções, efeitos colaterais e contraindica-
ções que a exenatida. É contraindicada 
a doentes com história pessoal ou fa-
miliar de câncer medular da tireoide ou 
síndrome de neo plasia endócrina múl-
tipla e história de pancreatite. No Bra-
sil, está aprovado para uso em monote-
rapia e associações.

A perda de peso causada por es-
tes análogos pode ser um fator limi-
tante em idosos desnutridos, mas, ao 
contrário, pode ser uma boa opção em 
idosos obesos.

INIBIDoRES DA DIPEPTIDIL 
PEPTIDASE IV

Os representantes desta classe de me-
dicamentos disponíveis para uso clíni-
co são a sitaglipitina, a vildaglipitina e 
a saxagliptina. O mecanismo de ação 
dessas drogas é representado pelo au-
mento da vida média do GLP-1 endó-
geno por meio da inibição da enzima 
dipeptidil peptidase IV (DDP-IV), prin-
cipal responsável pela degradação do 
GLP-1. Essas drogas têm perfil de ação 
semelhante ao da exenatida, porém o 
uso oral, uma a duas vezes ao dia, com 
pouco ou nenhum efeito gastrintesti-
nal, confere melhor aceitação por par-
te dos idosos.50 O risco de hipoglice-
mia é mínimo, podendo-se associar à 
metformina e/ou sulfonilureias. Quan-
do associadas a sulfonilureias, deve-se 
considerar a redução da dose desse 

medicamento devido à possibilidade 
de hipoglicemia.

Não interfere no peso e, quando 
prescritos para idosos, deve-se ter 
atenção redobrada a potenciais infec-
ções do trato urinário e da nasofaringe. 
Essas drogas podem ser melhores do 
que os análogos do GLP-1 em idosos 
malnutridos. Os inibidores da dipeptidil 
peptidase IV não são recomendados 
para pacientes com insuficiência renal 
grave (clearance < 30 ml/minuto). É im-
portante avaliar a função renal antes da 
prescrição devido à necessidade de 
ajuste de dose em graus menos graves 
de insuficiência, o que deve ser reava-
liado periodicamente.

INSULINA

As dificuldades de manusear as serin-
gas, o receio de hipoglicemias e inú-

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão Grau de recomendação

 O tratamento do idoso com diabetes deve obedecer aos mesmos princípios dos não idosos A

 Não há evidências de que o controle glicêmico rigoroso em idosos evita eventos cardiovasculares B

 A terapia intensificada em idosos com diabetes está associada a maior risco de hipoglicemia A

Não se conseguiu comprovar que a maior mortalidade observada com tratamento intensivo dos 
idosos com diabetes se deveria à maior incidência de hipoglicemia

B

Metformina não é contraindicada em idosos, mas, quando recomendada, deve-se dar maior atenção 
às funções renal, hepática, cardiopulmonar e a quaisquer situações que predisponham à acidose

A

Insulinoterapia não está contraindicada aos idosos com diabetes, mas este tipo de tratamento 
necessita cuidados maiores e implica em maior risco de hipoglicemia

B

Acarbose pode ser utilizada em idosos com diabetes com mínimo ou nenhum risco de hipoglicemia, 
mas a tolerância aos efeitos colaterais é menor

C

As glitazonas podem ser utilizadas nos pacientes idosos com diabetes, mas o risco de insuficiência 
cardíaca e osteoporose (principalmente nas mulheres) limitam o seu uso nesta população

A

Análogos de GLP-1 e Inibidores da DPP-IV podem ser usados em idosos com diabetes com especial 
atenção à função renal, já que são contraindicados na insuficiência renal grave (Clearance igual ou 
menor do que 30 ml/minuto)

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – 
estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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meros falsos conceitos sobre a utiliza-
ção deste hormônio fazem com que 
frequentemente os médicos não a 
prescrevam ou adiem a sua recomen-
dação para idosos diabéticos. Deve 
ser imediatamente iniciada insulino-
terapia em pacientes com hiperglice-
mia > 280 mg/dl acompanhada de 
poliúria, polidipsia, perda de peso e 
astenia, independentemente da ida-
de. Muitas vezes, com a normalização 
da glicemia, a glicotoxicidade desapa-
rece (C).48 Nesses casos, é possível in-
terromper a insulina e tentar manter a 
euglicemia com antidiabéticos orais. 
A insulinoterapia deve ser também in-
dicada quando se conseguir controle 
adequado com associação de dois ou 
três medicamentos orais nas suas do-
sagens máximas (B).47

Pacientes e familiares devem ser 
orientados sobre os diferentes tipos de 
insulina, técnicas de aplicação, sintomas 
de hipoglicemia, causas, prevenção e 
tratamento. Recomenda-se, para idosos, 
preferir as canetas ou pré-misturas. O 
monitoramento glicêmico domiciliar 
deve ser utilizado principalmente nas 
situações de emergência e dúvidas. 
Como regra geral, o tratamento deve 
ser iniciado com insulina de ação inter-
mediária (neutral protamine Hagedorn 
[NPH]), ao deitar, ou com os análogos de 
ação prolongada (glargina ou detemir), 
na dose de 10 a 20 unidades. Os ajustes 
nas doses, quando necessários, deverão 
ser realizados a cada três ou quatro dias, 
com base nos resultados das glicemias 
capilares e/ou hipoglicemia (B).49 Se a 
hiperglicemia se mantiver, deve-se ini-
ciar uma segunda dose de NPH (antes 
do café da manhã), ou introduzir insuli-
nas de ação rápida (regular) ou prefe-
rencialmente de ação ultrarrápida (lis-
pro ou asparte) se a hiperglicemia 
ocorrer nos períodos pós-prandiais. Em 
algumas situações, a terapia intensifica-
da, com múltiplas aplicações, monitora-

mento e contagem de carboidratos, 
pode ser utilizada, mas lembrando que 
as hipoglicemias são mais frequentes e 
deletérias aos idosos e que o controle 
glicêmico rígido na maioria das vezes 
não traz benefícios nessa fase da vida.
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INTRoDUção

A cetoacidose diabética (CAD) e o 
estado hiperglicêmico hiperosmolar 
(EHH) são as duas complicações agu-
das graves que podem ocorrer durante 
a evolução do diabetes mellitus tipos 1 
e 2 (DM1, DM2). A CAD está presente 
em aproximadamente 25% dos casos 
no momento do diagnóstico do DM1 
e é a causa mais comum de morte 
entre crianças e adolescentes com 
DM1, sendo também responsável por 
metade das mortes nesses pacientes 
com DM1 com menos de 24 anos (D). 
Deve ser tratada em unidade de tera-
pia intensiva e, fundamentalmente, por 
profissionais habilitados para esse tipo 
de complicação. É importante salientar 
que durante muitos anos considerou-
se a CAD uma complicação específica 
do DM1. Recentemente, a literatura 
tem publicado vários relatos de CAD 
em indivíduos com DM2, inclusive em 
pacientes idosos acima de 70 anos. 
Apesar de haver algumas diferenças 
significativas entre essas duas compli-
cações, CAD ou EHH, a desidratação 
mais acentuada, o sódio com tendên-
cia à elevação durante o tratamento, a 
glicemia mais elevada e leve cetone-
mia no último, as manifestações clíni-
cas e o tratamento em muitos casos 
são relativamente similares (B).1,6

Antes do advento da insulina, a 
taxa de mortalidade da CAD oscilava 
em torno de 90%. A partir da década 

de 1950, com a evolução de todo o 
arsenal terapêutico, como antibioti-
coterapia, a ênfase no processo de 
hidratação, o controle eletrolítico e o 
uso de insulina regular, essa taxa foi 
reduzida para aproximadamente 10% 
(B).7 Atualmente, em centros de exce-
lência no tratamento de CAD, é inferior 
a 5%, mas, quando evolui com edema 
cerebral, pode atingir 30% ou mais. 
Nos casos de EHH ainda permanece 
elevada, ao redor de 15%. As principais 
causas de morte por CAD e EHH são 
edema cerebral, hipopotassemia, hipo-
fosfatemia, hipoglicemia, complica-
ções intracerebrais, trombose venosa 
periférica, mucormicose, rabdomiólise 
e a pancreatite aguda.8,9

O prognóstico de ambas depende 
das condições de base do paciente, 
com piora sensível em idosos, gestan-
tes e portadores de doenças crônicas.10

Diante do exposto e, conside-
rando a gravidade dessas complica-
ções, esse texto destaca os aspectos 
fisiopatológicos da CAD e do EHH, 
com ênfase no tratamento.

FAToRES PRECIPITANTES

Os estados infecciosos são as etio-
logias mais comuns de CAD e EHH. 
Entre as infecções, as mais frequen-
tes são as do trato respiratório alto, 
as pneumonias e as infecções de vias 
urinárias. Além disso, na prática diária, 
é necessário valorizar outros fatores 

importantes, como acidente vascu-
lar cerebral (AVC), ingestão excessiva 
de álcool, pancreatite aguda, infarto 
agudo do miocárdio (IAM), traumas e 
uso de glicocorticoides.11

Entre as drogas ilícitas, a cocaína 
pode ser a causa de episódios recor-
rentes de CAD em jovens (C). Os dis-
túrbios psiquiátricos associados a 
irregularidades na condução da dieta 
ou no uso diário de insulina também 
podem contribuir para a CAD. A utili-
zação crescente na prática psiquiátrica 
de compostos denominados de antip-
sicóticos atípicos para tratamento 
de transtorno de humor bipolar e 
esquizofrenia, entre eles, a clozapina, 
a olanzapina, a risperidona e a que-
tiapina, pode aumentar o risco de dis-
túrbios metabólicos, como ganho de 
peso, dislipidemia, diabetes mellitus, 
cetoacidose diabética e pancreatite 
aguda com riscos maiores com a clo-
zapina e a olanzapina e menores com 
a risperidona e a quetiapina (B).12-16

Atualmente, com o uso mais fre-
quente de bombas de infusão contínua 
subcutânea de insulina ultrarrápida, 
tem-se observado aumento na inci-
dência de CAD. Tal fato pode ocorrer 
em razão da obstrução parcial ou total 
do cateter, provocando redução aguda 
de infusão de insulina (C).17,18

Vale a pena lembrar que a descom-
pensação glicêmica costuma ser mais 
prolongada e mais grave em pacientes 
com DM1 recém-diagnosticados e em 

Crises hiperglicêmicas agudas  
no diabetes mellitus
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idosos com diabetes associado a pro-
cessos infecciosos ou com limitações 
no autocontrole físico ou psíquico.7,19,20

FISIoPAToLoGIA

O processo de descompensação meta-
bólica da CAD é mais bem compreen-
dido do que o do EHH.

Fundamentalmente, o que ocorre 
é a redução na concentração efe-
tiva de insulina circulante associada 
à liberação excessiva de hormônios 
contrarreguladores, entre eles o glu-
cagon, as catecolaminas, o cortisol e o 
hormônio de crescimento. Em resumo, 
essas alterações hormonais na CAD e 
no EHH desencadeiam o aumento da 
produção hepática e renal de glicose 
e a redução de sua captação pelos 
tecidos periféricos sensíveis à insulina, 
resultando, assim, em hiperglicemia e 
consequente hiperosmolalidade no 
espaço extracelular. Portanto, a hiper-
glicemia é re sultante de três meca-
nismos, ou seja, ativação da gliconeo-
gênese, da glicogenólise e redução 
da utilização periférica de glicose. A 
combinação de deficiência de insulina 
com aumento de hormônios contrar-
reguladores provoca a liberação exces-
siva de ácidos graxos livres do tecido 
adiposo (lipólise), que, no fígado, serão 
oxidados em corpos cetônicos (ácidos 
beta-hidroxibutírico e acetoacético), 
resultando em cetonemia e acidose 
metabólica (C). Por outro lado, no 
EHH, a concentração de insulina, que 
é inadequada para promover a utiliza-
ção de glicose nos tecidos periféricos, 
é, ao mesmo tempo, suficiente para 
sustar a lipólise acentuada e a cetogê-
nese, co mo normalmente ocorre de 
modo intenso na CAD. Finalmente, em 
ambas as situações, na CAD e no EHH, 
observamos desidratação e glicosúria 
de graus variáveis, diurese osmótica e 
perda de fluidos e eletrólitos.1,21-23

DIAGNÓSTICo

HISTÓRIA E EXAME FÍSICo

O quadro clínico da CAD e do EHH 
representa uma evolução lenta e pro-
gressiva dos sinais e sintomas de dia-
betes mellitus descompensado. Entre 
eles, poliúria, polidipsia, perda de peso, 
náuseas, vômitos, sonolência, torpor e, 
finalmente, o coma, uma ocorrência 
mais comum no EHH (B).

Ao exame físico, na presença de aci-
dose, podem-se observar hiperpneia e, 
em situações mais graves, respiração 
de Kussmaul. Desidratação com pele 
seca e fria, língua seca, hipotonia dos 
globos oculares, extremidades frias, 
agitação, fácies hiperemiada, hipoto-
nia muscular, pulso rápido e pressão 
arterial variando do normal até o cho-
que hipovolêmico (D) podem ocorrer. 
A intensificação da desidratação difi-
culta e torna doloroso o deslizamento 
dos folhetos da pleura e do peritônio, 
podendo-se observar defesa muscular 
abdominal localizada ou generalizada, 
e o quadro de dor abdominal está pre-
sente em até 51% dos casos (B). Em 
alguns casos ocorrem dilatação, atonia 
e estase gástrica, agravando o quadro 
de vômitos. O atraso no início do tra-
tamento da acidose e da desidratação 
pode evoluir com choque hipovolê-
mico e morte.1,24

ACHADoS LABoRAToRIAIS

A avaliação laboratorial inicial de 
pacientes com CAD e EHH deve 
incluir a determinação de glicose 
plasmática, fósforo, ureia, creatinina, 
cetonemia, eletrólitos, inclusive com 
o cálculo de ânion gap, análise uri-
nária, cetonúria, gasometria, hemo-
grama e eletrocardiograma. Quando 
necessário, solicitar raios X de tórax e 
culturas de sangue e urina (B).

Os critérios diagnósticos para CAD 
são glicemia ≥ 250 mg/dl, pH arte-
rial ≤  7,3, bicarbonato sérico ≤ a 15 
mEq/l e graus variáveis de cetonemia. 
Em alguns casos, a glicemia pode se 
encontrar normal ou levemente alta, 
em razão do uso prévio e inadequado 
de insulina ou história de alcoolismo. 
A CAD é definida como grave quando 
evoluir com pH venoso < 7, moderada 
entre 7 e 7,25 e leve entre 7,25 e 7,3. 
Para o diagnóstico de EHH, os critérios 
são a glicemia > 600 mg/dl e a osmo-
lalidade sérica > 320  mOsm/kg. Além 
disso, bicarbonato ≥ a 15 mEq/l e dis-
creta cetonemia (B).

A maioria dos pacientes com cri-
ses hiperglicêmicas agudas se apre-
senta com leucocitose, presente em 
até 55% dos casos, e pode traduzir 
apenas intensa atividade adrenocor-
tical (B). O sódio sérico apresenta-se 
abaixo do normal em 77% dos casos 
na CAD devido à transferência osmó-
tica de líquidos do espaço intra para 
o extracelular, vômitos e também 
pela perda renal associada aos corpos 
cetônicos (B). No diagnóstico da CAD, 
o potássio sérico pode ser elevado em 
37% dos casos, secundário à acidose, 
normal em 58% ou baixo em 5% dos 
casos, dependendo das reservas pré-
vias no intra e extracelulares, e exige 
muito cuidado durante o tratamento 
pelo risco de arritmias ou até parada 
cardíaca (B). Os valores de fosfato plas-
mático podem se encontrar normais 
(54% dos casos) ou aumentados (38% 
dos casos) no diagnóstico e tendem a 
diminuir com a terapia insulínica (B). 
A elevação da ureia e da creatinina 
reflete a depleção de volume intra-
vascular. Outros achados são a hiper-
trigliceridemia e a hiper amilasemia, 
que, quando acompanhadas de dor 
abdominal, podem sugerir o diagnós-
tico de pancreatite aguda (D).1,5-7
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Cálculos bioquímicos:
Ânion gap: [Na± (Cl–+HCO–3)]: normal 

= 8 a 10 mEq/l. Osmolalidade total efe-
tiva: 2× [Na+ (mEq/l)] + glicose (mg/dl) ÷ 
18: normal = 290 ± 5  mOsm/kg/H2O.

DIAGNÓSTICo DIFERENCIAL

A cetose de jejum, a cetoacidose alcoó-
lica, a acidose láctica pelo uso inade-
quado de fármacos como salicilatos e 
metformina e outras causas de acidose 
com ânion gap elevado, como insu-
ficiência renal crônica são facilmente 
diagnosticadas pela história clínica e 
avaliação laboratorial.1,25

TRATAMENTo

As metas do tratamento das crises 
hiperglicêmicas agudas são: a) manu-
tenção das vias respiratórias pérvias 
e, em caso de vômitos, indicação de 
sonda nasogástrica; b) correção da 
desidratação; c) correção dos distúr-
bios eletrolíticos e ácido-básico; d) 
redução da hiperglicemia e da osmola-
lidade; e) identificação e tratamento do 
fator precipitante.

REPoSIção DE LÍQUIDoS  
E DE ELETRÓLIToS

Para correção da desidratação, na 
ausência de comprometimento das 
funções cardíaca e renal, deve-se indi-
car infusão salina isotônica de cloreto 
de sódio (NaCl) a 0,9%, em média 15 a 
20 ml/kg na primeira hora, buscando-
se restabelecer a perfusão periférica 
(A). A escolha subsequente de fluidos 
vai depender da evolução dos eletróli-
tos séricos e da diurese. Se o paciente 
evolui com sódio elevado (≥ 150 
mEq/l), deve-se prescrever solução 
salina hipotônica de NaCl a 0,45% em 
média 10 a 14 ml/kg/h. Caso contrário, 

pode-se administrar solução isotônica 
de NaCl a 0,9%.23

Com a função renal normal, ou 
seja, com débito urinário, inicia-se a 
infusão de 20 a 30 mEq/l de cloreto 
de potássio (KCl) a 19,1% por hora, 
com a proposta de manter o potássio 
sérico entre 4 e 5 mEq/l. É importante 
comentar que esses pacientes, princi-
palmente se evoluírem com falência 
cardíaca ou renal, devem ser continua-
mente monitorados, do ponto de vista 
hemodinâmico, para prevenir a sobre-
carga de líquidos.23

Na prática, para agilizar a reposi-
ção de potássio, um ponto ainda em 
debate é se a sua dosagem na gaso-
metria venosa pode substituir a do 
plasma. Um estudo retrospectivo 
comparando a acurácia da mensu-
ração da concentração de potássio 
realizada na gasometria venosa (KGV) 
em relação ao potássio plasmático 
(KP),26,50 a diferença entre as médias 
foi de 1,13 mmol/l (p = 0,0005). Não 
houve associação significativa entre 
o pH e as glicemias e a diferença das 
médias de KVG e KP. Portanto, apesar 
de a dosagem de potássio na gaso-
metria venosa ser tecnicamente mais 
rápida e fácil, não deve, na prática, 
substituir a dosagem plasmática (B).

INSULINoTERAPIA

Para corrigir a hiperglicemia e a aci-
dose metabólica, inicia-se a terapia 
com insulina. Os pontos de debate 
em relação à insulinoterapia são: 
insulina regular ou análogos de insu-
lina ul trarrápidos e a via de adminis-
tração: subcutânea (SC), intramus-
cular (IM) ou infusão intravenosa 
contínua. A insulina somente deve 
ser iniciada se o potássio estiver > 3,3 
mEq/l, devido ao risco de ar ritmias 
associado à hipopotassemia.

É bastante claro que as principais 
desvantagens do uso de altas doses 
de insulina, quando em comparação 
com baixas doses, são os episódios 
hipoglicêmicos e a hipopotassemia. 
Atualmente, o uso de baixas doses de 
insulina é consenso nos casos de CAD 
e EHH. Nos episódios mais graves, a 
via de escolha é a infusão intravenosa 
contínua de insulina regular, e a dose, 
em média, de 0,1 U/kg/h (A). Em casos 
leves ou moderados, pode-se utili-
zar insulina regular IM, 1/1 hora, ou 
análogos ultrarrápidos SC, 1/1 ou 2/2 
horas (A). Apesar de muitos estudos 
desde a década de 1970 demonstra-
rem a mesma eficácia e segurança 
das vias SC e IM, estas são recomen-
dadas apenas em casos mais leves ou 
moderados.7,24-30

Em estudos prospectivos e alea-
torizados, nos quais se compararam 
a eficácia e a segurança dos análogos 
lispro e asparte via SC a cada hora ou 
a cada 2 horas e a glulisina por via IV, 
não houve diferenças significativas 
entre os grupos, inclusive em relação 
a doses totais de análogos utilizados, 
tempo de internação e de episódios 
de hipoglicemias (C).31-33

Outro aspecto importante e a 
favor do uso de baixas doses de insu-
lina é que, com a correção gradual da 
glicemia e, portanto, da osmolalidade, 
pode-se prevenir o edema cerebral 
clínico, sobretudo em jovens. Em um 
estudo em DM1 com média de 11 
anos de idade, a infusão contínua 
endovenosa de insulina regular na 
dose-padrão de 0,1 UI/Kg/h foi com-
parada com a dose de 0,05  UI/Kg/h, 
não demonstrando diferenças na cor-
reção da glicemia e do pH sanguíneo 
entre os dois grupos nas 6 primeiras 
horas de admissão.48,49 De acordo 
com a Associação Americana de 
Diabetes (ADA), o uso de bolus intra-
venoso de insulina regular no início 
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do tratamento é desnecessário e não 
recomendado em crianças, em razão 
do aumento de risco de edema cere-
bral (A). Em adultos, há necessidade de 
mais estudos controlados e aleatoriza-
dos para que esse procedimento possa 
ser implementado de rotina (D).34,35

Com a evolução do tratamento, 
quando a concentração de glicose na 
CAD atingir 250 mg/dl e no EHH, 300 
mg/dl e se o paciente ainda não tiver 
condições de se alimentar, deve-se ini-
ciar o soro glicosado a 5% associado à 
insulina regular intravenosa contínua 
ou SC a cada 4 horas até a resolução da 
CAD ou do EHH. Na prática, os critérios 
utilizados para definir o controle labo-
ratorial da CAD incluem glicemias ≤ a 
200 mg/dl, bicarbonato sérico ≥ a 18 
mEq/l e pH ≥ 7,3. Para o EHH, o crité-
rio para o controle laboratorial e clínico 
é osmolalidade < 315 mOs/kg com o 
paciente alerta. Assim que o paciente 
conseguir se alimentar e estiver bem 
controlado dos pontos de vista clí-
nico e laboratorial, inicia-se insulino-
terapia basal com insulina humana de 
ação intermediária ou com análogos 
de insulina de longa ação associada a 
múltiplas injeções de insulina regular 
ou com análogos de insulina ultrarrá-
pidos antes das refeições.

BICARBoNATo

A indicação de bicarbonato de sódio 
na CAD é controversa, mas a lite-
ratura considera prudente o uso 
em baixas doses quando pH ≤ 7,1. 
Recomendam-se 50  mEq/l de bicar-
bonato de sódio IV se o pH estiver 
entre 6,9 e 7,1 e 100 mEq/l se o pH 
< 6,9 ou com hiperpotassemia grave 
(A). O uso de bicarbonato de sódio 
com pH > 7,1 não melhora o prognós-
tico (A). Os riscos de uso inapropriado 
de bicarbonato de sódio são a alca-
lose metabólica, a acidose liquórica 

paradoxal, o edema cerebral, a hipo-
potassemia e a anoxia tecidual.7,36 

FoSFATo

A hipofosfatemia leve é um achado 
comum e geralmente assintomático 
durante a terapia da CAD. Não está 
indicada a reposição de sais de fosfato 
de rotina, em parte devido ao risco de 
hipocalcemia, não havendo evidências 
suficientes que demonstrem a melhora 
do prognóstico quando em compara-
ção com o não uso. Em raras situações 
de extrema depleção de fosfato, que 
podem evoluir com manifestações 
clínicas graves, como insuficiência 
cardíaca congestiva, insuficiência 

respiratória aguda e outras condições 
clínicas associadas à hipoxia, a repo-
sição adequada de fosfato torna-se 
imperiosa e geralmente evolui com 
bom prognóstico (A).37,39

CoMPLICAçÕES

As complicações mais comuns da CAD 
e do EHH são hipoglicemia secundária 
ao uso inapropriado de insulina; hipo-
potassemia, devida à administração de 
doses inadequadas de insulina e/ou de 
bicarbonato de sódio; hiperglicemia 
secundária à interrupção de infusão de 
insulina sem cobertura correta de insu-
lina subcutânea; hipoxemia; edema 
agudo de pulmão e hipercloremia 

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

CAD/EHH grave: o uso de insulina regular intravenosa contínua 
(bomba de infusão) é o tratamento de escolha

A

CAD/EHH leve ou moderado: pode-se utilizar insulina regular IM, 
1/1 h, ou análogos ultrarrápidos SC, 1/1 h ou 2/2 h

A

CAD: o uso de bicarbonato de sódio com pH > 7,1 não melhora o 
prognóstico

A

CAD: indica-se o uso de fosfato apenas com hipofosfatemia grave 
ou em pacientes com anemia, ICC ou em condições clínicas 
associadas à hipóxia

A

CAD: deve-se tratar o edema cerebral prontamente, com infusão 
intravascular de manitol a 20%

A

CAD: indica-se o uso de solução salina isotônica (NaCl a 0,9%) no 
tratamento da desidratação

A

CAD: em crianças, não se recomenda insulina regular intravenosa 
em bolus no início do tratamento

A

CAD: é prudente o uso de bicarbonato de sódio em baixas doses 
com pH < 7,0

A

CAD: em adultos, o uso de insulina regular intravenosa em bolus no 
início do tratamento pode ser benéfico

D

CAD: a correção gradual da glicemia e da osmolalidade pode 
prevenir o edema cerebral clínico

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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por infusão excessiva de fluidos. O 
edema cerebral é uma complicação 
rara no adulto, mas pode evoluir com 
herniação de tronco cerebral e parada 
cardiorrespiratória; portanto, deve ser 
tratado prontamente com infusão in - 
travascular de manitol a 20% (A). A 
correção gradual da glicemia e da 
osmolalidade pode prevenir o edema 
cerebral clínico (B). As doenças agudas 
rinocerebrais, denominadas de mucor-
micoses, também podem ocorrer, 
principalmente em indivíduos imu-
nossuprimidos. A insuficiência renal 
aguda, a rabdomiólise e os fenômenos 
tromboembólicos são incomuns, e, 
quando presentes, são secundários à 
desidratação grave.1,40-46

CoNCLUSão

O diagnóstico correto e o tratamento 
rápido e eficaz da CAD e do EHH são 
essenciais para diminuir a morbidade 
e a mortalidade. Muitos desses epi-
sódios podem ser prevenidos com o 
bom controle metabólico do diabe-
tes mellitus por meio de tratamento 
adequado com insulinas ou análo-
gos de insulina, automonitoramento, 
orientação educacional aos familiares 
e ao próprio paciente. A facilidade 
de comunicação com o especialista 
ou com o grupo multidisciplinar que 
acompanha o paciente é fundamental 
para a orientação precoce e adequada 
no início de qualquer evento poten-
cialmente precipitante.47

CoNFLIToS DE INTERESSE

Nenhum conflito de interesse 
decla rado.

REFERÊNCIAS

 1. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy 
MB, Barrett EJ, Kreisberg RA, Malone 

JI et al. Hyperglycemic crises in 
diabetes. Diabetes Care. 2004;  
27(Suppl 1):S94-102.

 2. Usdan LS, Choong KW, McDonnell 
ME. Type 2 diabetes mellitus mani-
festing with a cerebral vein throm-
bosis and ketoacidosis. Endocr 
Pract. 2007;13(6):687-90.

 3. Valabhji J, Watson M, Cox J, Poulter 
C, Elwig C, Elkeles RS. Type 2 diabe-
tes presenting as diabetic ke toa-
cidosis in adolescence. Diabet Med. 
2003;20:416-7.

 4. Wang ZH, Kilil-Selstam E, Eriksson 
JW. Ketoacidosis occurs in type 
1 and type 2 diabetes: a popula-
tion-based study from Northern 
Sweden. Diabet Med. 2008;25(7): 
867-70.

 5. Orlowski JP, Cramer CL, Fiallos MR. 
Diabetic ketoacidosis in the pedia-
tric ICU. Pediatr Clin North Am. 
2008;55(3):577-87.

 6. Westerberg DP. Diabetic Ketoacidosis; 
evaluation and treatment. Am Fam 
Physician. 2013;1;87(5):337-46.

 7. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Fisher JN 
et al. Thirty years of personal expe-
rience in hyperglycemic crises: dia-
betic ketoacidosis and hperglycemic 
hyperosmolar state. J Clin Endocrinol 
Metab. 2008;93(5):1541-52.

 8. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy 
MB, Barrett EJ, Kreisberg RA, Malone 
JI et al. Management of hyperglyce-
mic crises in patients with diabetes. 
Diabetes Care. 2001;24:131-53.

 9. Umpierrez GE, Cuervo R, Karabell 
A, Latif K, Freire AX, Kitabchi AE. 
Treatment of diabetic ketoacidosis 
with subcutaneous insulin aspart. 
Diabetes Care. 2004;27(8):1873-8.

10. Kamalakannan D, Baskar V, Barton 
DM, Abdu TAM. Diabetic ketoaci-
dosis in pregnancy. Postgraduate 
Medical Journal. 2003;79:454-7.

11. Newton CA, Raskin P. Diabetic 
ketoacidosis in type 1 and type 2 

dia betes mellitus. Arch Intern Med. 
2004;164:1925-31.

12. Jin H, Meyer JM, Jest DV. Atypical 
antipsychotics and glucose dere-
gulation: a systematic review. 
Schizophr Res. 2004;71(2-3):195-212.

13. Lu CH, Yan YH. Risperidone-asso-
cia ted newly diagnosed diabetes 
and fatal diabetes ketoacidosis in 
a young schizophrenic patient. 
Diabetes Res Clin Pract. 2009;83(2): 
e66-e7.

14. Makhzoumi ZH, McLean LP, Lee 
JH, Ibe AI. Diabetic ketoacidosis 
associated with aripiprazole. Phar-
macotherapy. 2008;28(9):1198-202.

15. Buchholz S, Morrow AF, Coleman 
PL. Atypical antipsychotic-indu-
ced diabetes mellitus: an update 
on epidemiology and postulated 
mechanism. Intern Med J. 2008;38 
(7):602-6.

16. Nyenwe E, Loganathan R, Blum S et 
al. Active use of cocaine: an inde-
pendent risk factor for recurrent dia-
betic ketoacidosis in a city hospital. 
Endocr Pract. 2007;13(1):22-9.

17. Gin H, Renard E, Melki V, Boivin S, 
Schaepelynck-Belicar P, Guerci B 
et al. Combined improvements 
in implantable pump technology 
and insulin stability allow safe and 
effective long-term intraperitoneal 
insulin delivery in type 1 diabetic 
patients: the EVADIAC experience. 
Diabetes Metab. 2003;29(6):602-7.

18. Jendidier N, Riveline JP, TubianaRufi 
N, Vambergue A, Catargi B, Melki V 
et al. Treatment of diabetes melli-
tus using an external insulin pump 
in clinical practice. Diabetes Metab. 
2008;34(4):425-38.

19. Barone B, Rodacki M, Cenci MC, 
Zajdenverg L, Milech A, Oliveira JEP. 
Diabetic Ketoacidosis in adults-u-
pdate of an old complication. Arq 
Bras Endocrinol Metab. 2007;51(9): 
1434-47.



211

2014-2015     Diretrizes SBD

20. Neu A, Willasch A, Ehehalt S et al. 
Ketoacidosis at onset of type 1 dia-
betes mellitus in children-frequency 
and clinical presentation. Pediatr 
Diabetes. 2003;4(2):77-81.

21. Koul PB. Diabetic Ketoacidosis: a 
current appraisal of pathophysio-
logy and management. Clin Pediatr. 
2009;48(2):135-44.

22. Edwards SL. Pathophysiology of 
acid base balance: the theory prac-
tice relationship. Intensive Crit Care 
Nurs. 2008;24(1):28-38.

23. Kitabchi AE, Murphy MB, Umpierrez 
GE, Kreisberg RA. Hyperglycemic 
crises in adult patients with diabe-
tes: a consensus statement from 
the American Diabetes Association. 
Diabetes Care. 2006;29(12):2739-48.

24. Glaser NS, Wootton-Georges SL, 
Marcin JP, Buonocore MH, Di Carlo J, 
Neely EK et al. Mechanism of cerebral 
edema in children with diabetic ketoa-
cidosis. J Pediatr. 2004;145:164-71.

25. Castro L, Morcillo AM, Guerra-Júnior 
G. Cetoacidose diabética em crian-
ças: perfil de tratamento em hos-
pital universitário. Rev Assoc Med 
Bras. 2008;54(6):548-53.

26. Robles FC, Laguna Neto D, Dias FG, 
Spressão M, Matos PN, Cordeiro 
JA et al. Diabetic ketoacidosis: 
difference between potassium 
determined by blood gas analysis 
versus plasma measurement. Arq 
Bras Endocrinol Metabol. 2011 Jun; 
55(4):256-9

27. Alberti KG, Hockaday TD, Turner RC. 
Small doses of intramuscular insulin 
in the treatment of diabe tic “coma”. 
Lancet. 1973;2:515-22.

28. Kitabchi AE, Ayagari V, Guerra SM. 
The efficacy of low-dose versus 
conventional therapy of insulin for 
treatment of diabetic ketoacidosis. 
Ann Intern Med. 1976;84:633-8.

29. Alberti KG. Low-dose insulin in the 
treatment of diabetic ketoacidosis. 
Arch Intern Med. 1977;137:1367-76.

30. De Beer K , Michael S, Thacker M, 
Wynne E, Pattni C, Gomm M et al. 
Diabetic ketoacidosis and hyper-
glycemic hyperosmolar syndrome 
– Clinical guidelines. Nurs Crit Care. 
2008;13(1):5-11.

31. Barski L, Kezerle L, Zeller L, Zektser 
M, Jotkowitz A. New approaches to 
the use of insulin in patients with 
diabetic ketoacidosis. Eur J Intern 
Med. 2013;24(3):213-6.

32. Umpierrez GE, Latif K, Stoever J, 
Cuervo R, Park L, Freire AX et al. 
Efficacy of subcutaneous insulin lis-
pro versus continuous intravenous 
regular insulin for the treatment of 
patients with diabe tic ketoacidosis. 
Am J Med. 2004;117:291-6.

33. Della Manna T, Steinmetz L, 
Campos P, Farhat S, Schvartsman 
C, Kuperman H et al. Subcutaneous 
use of a fast-acting insulin analog: 
an alternative treatment for pedia-
tric patients with ketoacidosis. 
Diabetes Care. 2005;28(8):1856-61.

34. Umpierrez GE, Jones S, Smiley D et 
al. Insulin analogs versus human 
insulina in the treatment of patients 
with diabetic ketoacidosis: a ran-
domized controlled trial. Diabetes 
Care. 2009;32(7):1164-9.

35. Wolfsdorf J, Glaser N, Sperling MA. 
Diabetic ketoacidosis in infants, chil-
dren, and adolescents: a consen-
sus statement from the American 
Diabetes Association. Diabetes 
Care. 2006;29(5):1150-9.

36. Sabatini S, Kurtzmsn NA. 
Bicarbonate therapy in severe meta-
bolic acidosis. J Am Soc Nephrol. 
2009;20(4):692-5.

37. Mégarbane B, Gerrier G, Blancher 
A, Meas T, Guillausseau PJ, Baud 
FJ. A possible hypophosphate-
mia-induced, life threatening 

encephalopathy in diabetic ketoaci-
dosis: a case report. Am J Med Sci. 
2007; 333(6):384-6.

38. Liu PY, Jeng CY. Severe hypophos-
phatemia in a patient with diabe tic 
ketoacidosis and acute respiratory 
failure. J Chin Med Assoc. 2004;67 
(7):355-9.

39. Wolfsdorf J, Glaser N, Sperling MA. 
Diabetic ketoacidosis in infants, chil-
dren, and adolescents. A consen-
sus statement from the American 
Diabetes Association. Diabetes 
Care. 2006;29:1150-9.

40. Levin DL. Cerebral edema in dia-
betic ketoacidosis. Pediatr Crit Care 
Med. 2008;9(3):320-9.

41. Damiani D, Damiani D. 
Complicações hiperglicêmicas agu-
das no diabetes melito tipo 1 do 
jovem. Arq Bras Endocrinol Metab. 
2008;52(2):367-74.

42. Rosenbloom AL. Cerebral edema 
in diabetic ketoacidosis and other 
acute devastating complica-
tions: recent observations. Pediatr 
Diabetes. 2005;6(1):41-9.

43. Rosenbloom AL. Hyperglycemic cri-
ses and their complications in chil-
dren. J Pediatr Endocrinol Metab. 
2007;20(1):5-18.

44. Greenberg RN, Scott LJ, Vaughn HH, 
Ribes JA. Zigomycosis (mucormyco-
sis): emerging clinical importance 
and new treatments. Curr Opin 
Infect Dis. 2004;17(6):517-25.

45. Sherry NA, Levitsky LL. Management 
of diabetic ketoacidosis in children 
and adolescents. Pediatr Drugs. 
2008;10(4):209-15.

46. Pires AC, Laguna Neto D. Crises 
hiperglicêmicas agudas no diabetes 
mellitus. Aspectos atuais. Rev Bras 
Clin Med. 2010;8(3):246-53.

47. Karges B, Kapellen T, Neu A, Hofer 
SE, Rohrer T, Rosenbauer J et al. 
Longacting insulin analogs and 
the risk of diabetic ketoacidosis 



212

Diretrizes SBD    2014-2015

in children and adolescents with 
type 1 diabetes: a prospective 
study of 10,682 patients from 271 
institutions. Diabetes Care. 2010; 
33(5):1031-3.

48. Puttha R, Cooke D, Subbarayan 
A, Odeka E, Ariyawansa I, Bone M 
et al. Low dose (0.05units/kg/h) is 

comparable with standart dose (0.1 
units/kg/h) intravenous insulin infu-
sion for the initial treatment of diabe-
tic ketoacidosis in children with type 
1 diabetes an observational study. 
Pediatr Diabetes. 2010;11:12-7.

49. Pires AC, Robles FC, Laguna Neto D, 
Andrada NC. Crises Hiperglicêmicas 

Agudas: Diagnóstico e Tratamento. 
www.projetodiretrizes.org.br. 

50. Fu P, Douros G, Kelly AM. Does 
potassium concentration measured 
on blood gas analysis agree with 
serum potassium in patients with 
diabetic ketoacidosis? Emerg Med 
Australas. 2004 Aug;16(4):280-3.



213

2014-2015     Diretrizes SBD

INTRoDUção 

O estresse oxidativo e a disfunção 
endotelial são considerados even-
tos precoces no desenvolvimento 
de com plicações tanto micro quanto 
macrovasculares do diabetes e pode-
riam ser julgados os denominadores 
comuns por meio dos quais a hiper-
glicemia, a hipertensão arterial e a 
dislipidemia atuam na patogênese 
dessas complicações.

Define-se estresse oxidativo 
como o estado de desequilíbrio entre 
a produção de espécies reativas de 
oxigênio (EROs) e as defesas antio-
xidantes, apresentando como con-
sequências danos a proteínas, car-
boidratos, lipídios e ao DNA celular. 
Encontra-se aumentado no diabe-
tes, desde as fases iniciais, piorando 
com a evolução da doença. EROs são 
moléculas quimicamente instáveis e 
altamente reativas, produzidas cons-
tantemente nos organismos aeró-
bios.1 Funcionam como mensageiros 
secundários na regulação da expres-
são de genes sensíveis ao sinal redox 
(p. ex., gene do fator nuclear capa
-beta [NFkB]) e na síntese de molé-
culas fisiologicamente ativas (p. ex., 
mediadores inflamatórios).

O aumento da glicose intracelular 
é determinante do dano tecidual cau-
sado pelo diabetes, e a participação do 
estresse oxidativo nesse processo é de 
grande importância. Acredita-se que 

Avaliação da função endotelial e marcadores 
laboratoriais de estresse oxidativo no diabetes

possa participar como fator desenca-
deante ou perpetuador do dano celular.

A auto-oxidação da glicose tam-
bém é capaz de gerar radicais livres. 
Postula-se que o ânion superóxido (O) 
mitocondrial atue como um fator ini-
ciador de uma cascata de eventos que 
resulta em maior produção de EROs e 
espécies reativas de nitrogênio (ERNs), 
mediante a ativação do NFkB com pro-
dução de citocinas inflamatórias, a ati-
vação da proteinoquinase C (PKC) e do 
fosfato de nicotinamida adenina dinu-
cleotídeo [NADPH] oxidase. A ativação 
da PKC regula uma série de funções vas-
culares, como permeabilidade vascular, 
contratilidade, proliferação celular, sín-
tese de matriz extracelular e transdução 
de sinais para produção de citocinas. 
Paralelamente, os principais mediado-
res das complicações crônicas do diabe-
tes, como hiperglicemia, estresse oxida-
tivo e fatores inflamatórios podem levar 
à desregulação de mecanismos epige-
néticos, afetando a estrutura da croma-
tina e a expressão gênica. A persistência 
dessas alterações epigenéticas poderia 
ser responsável pelo mecanismo de 
memória metabólica.

O ânion superóxido é capaz de ina-
tivar o óxido nítrico (NO) derivado do 
endotélio. Como consequência, desen-
volve-se a disfunção endotelial, consi-
derada a alteração mais precocemente 
detectável nas doenças vasculares. Adi-
cionalmente, no endotélio de pacientes 
diabéticos, o óxido nítrico sintase (NOS) 

pode desviar a produção de NO para 
gerar O em condições de deficiência de 
arginina ou tetraidropterina.1,2 Quando 
ambos são produzidos, ocorre forma-
ção de peroxinitrito (NOO-), causador 
de dano a estruturas celulares.3

Sabe-se que o endotélio é um 
tecido dinâmico que possui ações crí-
ticas para a homeostase sistêmica.4 
Entre as suas principais funções, pode-
mos citar: manutenção da fluidez san-
guínea, controle do tônus vascular 
por meio da secreção de substâncias 
vasoativas, regulação da proliferação 
das células musculares lisas vasculares 
(VSMC), participação na reação infla-
matória local e hemostasia sanguínea.

As EROs são neutralizadas por um 
sistema antioxidante que inclui enzi-
mas (superóxido dismutase, glutationa 
peroxidase, catalase) e sistemas não 
enzimáticos (glutation, vitaminas A, C e 
E). Quantitativamente, albumina e ácido 
úrico são os principais antioxidantes.

Atualmente vários fatores plas-
máticos ou urinários são considerados 
marcadores de disfunção endotelial, 
podendo ser utilizados na prática diá-
ria como preditores de doença cardio-
vascular. São citados na literatura: o 
fator de von Willebrand, o inibidor do 
ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), 
a albuminúria, a endotelina 1, a pro-
teína C reativa (PCR), a homocisteína e 
vários outros associados à coagulação, 
fibrinólise, inflamação e regulação do 
tônus vascular.4,5 Entretanto, estudos 
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prospectivos são necessários para esta-
belecer a vantagem de utilizarmos tam-
bém esses fatores na estratificação do 
risco cardiovascular em conjunto com 
os fatores clássicos já estabelecidos. 7,8

MARCADoRES Do ESTRESSE 
oXIDATIVo No DIABETES

Um marcador de estresse oxidativo 
ideal deve ser capaz de fornecer indi-
cação precoce da doença e/ou de 
sua progressão. Deve ser um produto 
estável, não suscetível à indução por 
artefatos, oxidação ou perda durante 
o processamento, a análise e o arma-
zenamento; ser acessível por meio do 
tecido-alvo ou de um material bioló-
gico derivado deste tecido; ser detec-
tado em concentrações suficientes; ser 
específico da EROs a ser avaliada e não 
sofrer interferência de fatores confun-
didores derivados da dieta; ser ava-
liado de maneira invasiva; ser especí-
fico, sensível e reprodutível; ser de fácil 
detecção em estudos populacionais; 
apresentar pouca variabilidade intrain-
dividual.9 Sabe-se que existe evidência 
clínica e experimental do aumento do 
estresse oxidativo em ambos os tipos 
de diabetes, inclusive em suas fases 
precoces, porém há controvérsias 
sobre qual marcador de estresse oxida-
tivo seria mais confiável e aplicável na 
prática clínica.10

NITRoTIRoSINA 

A exposição a EROs em altas concen-
trações e/ou por tempo prolongado, 
principalmente ao peroxinitrito, leva 
à nitração de resíduos de tirosina, 
causando modificações oxidativas de 
proteínas e resultando em mudan-
ças estruturais e funcionais ou, fre-
quentemente, à inibição de função 
enzimática ou maior degradação pro-
teolítica.11 Em estudo experimental, 

foi demonstrado que enzimas como 
Mn-superóxido dismutase ou sarco-
plasmic reticulum calcium ATPase type 
2 (SERCA2), importantes no controle 
do tônus vascular, são nitradas em um 
ou mais locais de tirosina em estados 
patológicos como aterosclerose, dia-
betes, hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) induzida por angiotensina-2, 
assim como no envelhecimento.12

A nitrotirosina, um produto da 
lesão dos peroxinitritos sobre as pro-
teínas, já foi identificada em placas 
ateroscleróticas e é um marcador de 
estresse oxidativo. Níveis plasmáticos 
aumentados foram descritos no diabe-
tes e no estado de hiperglicemia pós
-prandial aguda.13

ISoPRoSTANoS E oUTRoS 
MARCADoRES DA PERoXIDA-
ção LIPÍDICA

Os isoprostanos constituem uma série 
de compostos semelhantes às pros-
taglandinas formados in vivo por um 
mecanismo não enzimático envol-
vendo peroxidação do ácido araqui-
dônico por EROs, independente da 
ciclo-oxige nase.14 São produzidos fisio-
logicamente e podem ser mediadores 
na regulação do tônus vascular.

A primeira classe de isoprosta-
nos descoberta foi a F2-Isoprostano, 
assim denominada por conter um 
anel prostano análogo à prostaglan-
dina F2 alfa (PGF2-alfa). 15

A dosagem urinária de 8-epi
-PGF2, um dos produtos do ácido 
araquidônico mais estáveis formado 
por oxidação não enzimática, foi asso-
ciada a estresse oxidativo. 16

Outros produtos derivados da pero-
xidação enzimática do ácido araqui-
dônico incluem tromboxana B2 e seu 
metabólito 11-deidrotromboxano B2.

O malonildialdeído (MDA), os con-
jugados dienos e os hidroperóxidos 

lipídicos também são considerados 
marcadores de peroxidação lipídica. O 
MDA é um cetoaldeído produzido pela 
decomposição peroxidativa de lipídios 
insaturados que apresenta níveis plas-
máticos aumentados no diabetes e foi 
demonstrado em placas ateroscleróti-
cas de pacientes diabéticos. 17-19

CAPACIDADE ANTIoXIDANTE 
ToTAL Do PLASMA

A medida plasmática direta das EROs é 
difícil, devido à alta reatividade destas 
moléculas. Alguns estudos têm focado 
a medida da capacidade total antioxi-
dante do plasma (total antioxidant buf-
fering capacity of plasma), que reflete 
a resposta do sistema antioxidante à 
presença de EROs.

A atividade de enzimas antioxi-
dantes como superóxido dismutase e 
glutationa peroxidase foi menor em 
pacientes com diabetes em compara-
ção com controles, porém não foi asso-
ciada à presença de retinopatia.20

oUTRoS PoSSÍVEIS 
MARCADoRES DE            
ESTRESSE oXIDATIVo

Outro possível marcador sérico de 
estresse oxidativo encontrado em 
níveis elevados no diabetes tipo 2 
é a glutathionyl hemoglobin, resul-
tado da incubação da hemoglobina 
e do glutation reduzido com peró-
xido de hidrogênio.9

Outra candidata a marcador de 
estresse oxidativo foi a chamada 
“idade oxidativa”, avaliada por Phillips 
et al. e demonstrada estar aumentada 
nos diabetes tipos 1 e 2. Este índice foi 
calculado pela correção da área sob a 
curva da concentração respiratória de 
compostos orgânicos voláteis avalia-
dos por cromatografia gasosa, pela 
idade cronológica.21
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Outros compostos orgânicos ava-
liados in vitro como possíveis indi-
cadores de estresse oxidativo são as 
substâncias reativas do ácido tiobar-
bitúrico (TBARS). 22

A atividade da enzima paraoxo-
nase do colesterol da lipoproteína de 
alta densidade (HDL-C) foi menor em 
pacientes portadores de diabetes mel-
litus tipo 1 (DM1) em comparação com 
controles, o que poderia predispor a 
maior oxidação do colesterol da lipo-
proteína de baixa densidade (LDL-C).23

MARCADoRES DE LESão         
oXIDATIVA Ao DNA

Níveis séricos maiores de 8-hidro-
xideoxiguanosina (8-OHdG) foram 
demonstrados em pacientes com dia-
betes tipo 2 em comparação aos con-
troles e relacionados com a presença 
de retinopatia.24

MÉToDoS DE AVALIAção  
DA FUNção ENDoTELIAL  
EM DIABÉTICoS

A disfunção endotelial aparece como 
um denominador comum na fisiopa-
tologia das complicações crônicas no 
diabetes. Além disso, ainda carece de 
uma definição precisa pelo fato de a 
célula endotelial apresentar múltiplas 
funções. 25 A integridade na produção 
de NO, que evidencia a vasodilatação 
dependente do endotélio, pode ser 
avaliada, principalmente, por estímu-
los fisiológicos, tais como a hiperemia 
reativa pós-oclusiva e a hiperemia 
térmica e, ainda, por estímulos far-
macológicos, tais como a resposta 
vasodilatora após a administração 
transcutânea de acetilcolina. Por sua 
vez, a vasodilatação produzida pela 
administração de nitroprussiato de 
sódio (NPS) ou derivados (doador de 

NO) reflete a integridade estrutural 
do vaso, ou seja, a resposta indepen-
dente do endotélio.26

O método padrão-ouro para a ava-
liação do fluxo sanguíneo in vivo é a 
mensuração por cateter intravascular 
do fluxo coronariano por angiografia 
e por Doppler, ambos invasivos e dis-
pendiosos, acarretando riscos para o 
paciente, tendo sido realizada apenas 
em poucos centros de pesquisa.25 De 
maneira geral, o custo, a subjetividade, 
a alta variabilidade e a ausência de vali-
dação têm reduzido a confiabilidade 
de outros métodos funcionais como o 
ultrassom, a pletismografia e a tomo-
grafia com emissão de pósitrons. 

Devido à crescente relevância 
da predição do risco cardiovascular 
a longo prazo, vem aumentando o 
interesse nas técnicas não invasivas 
de avaliação da função endotelial.27 
Inúmeras técnicas podem ser utili-
zadas, dentre as quais a fluxometria 
por laser-Doppler, a tonometria da 
artéria periférica (Endo-PAT) e o laser 
speckle imagem de contraste (LSCI) 
despontam como técnicas não inva-
sivas promissoras.

Atualmente, as sofisticadas téc-
nicas de imagens para o estudo da 
função endotelial, tais como a tomo-
grafia com emissão de pósitrons 
em três dimensões, a ressonância 
magnética e a ecografia contrastada 
apresentam, co mo principal limita-
ção à sua aplicabilidade os elevados 
custos envolvidos.28

PLETISMoGRAFIA DE oCLUSão 
VENoSA

Possibilita a mensuração das altera-
ções do fluxo sanguíneo muscular do 
antebraço em resposta a manobras 
fisiológicas ou farmacológicas, repr-
esentando uma avaliação funcional 
dos vasos de resistência (macro e 

microcirculação).29 Além de constituir 
uma técnica em princípio não invasiva, 
as principais vantagens consistem no 
baixo custo da aparelhagem e na possi-
bilidade de avaliação da função endo-
telial mediante a infusão intra-arterial 
(artéria radial) de acetilcolina ou meta-
colina. 29 A técnica foi concebida para 
utilização isolada, e a variabilidade dos 
resultados ao longo do tempo dificulta 
sua utilização em estudos clínicos com 
intervenção a longo prazo.

ULTRASSoM DE ALTA 
RESoLUção (VASoDILATAção 
DA ARTÉRIA BRAQUIAL 
MEDIADA PELo FLUXo)

Essa técnica não invasiva, que pode ser 
correlacionada com a função corona-
riana, avalia a resposta da vasodilata-
ção mediada pelo fluxo na artéria bra-
quial.30 Utiliza-se a hiperemia reativa 
pós-oclusiva, que consiste na indução 
de isquemia no antebraço e na avalia-
ção da resposta vasodilatadora pós-is-
quêmica pela medida do diâmetro da 
artéria braquial por meio de ultrassom. 
A isquemia é induzida com o uso de 
manguito de pressão arterial inflado 
pelo menos 30 mmHg acima da pres-
são sistólica do paciente durante 3 a 5 
minutos, e a resposta vasodilatadora 
máxima ocorre aproximadamente de 
30 a 60 segundos após a rápida libe-
ração da oclusão arterial. O aumento 
abrupto do fluxo sanguíneo induz um 
aumento do shear stress (forças de cisa-
lhamento), o que resulta em liberação 
de óxido nítrico. Ao contrário da pletis-
mografia, essa técnica avalia essencial-
mente a função endotelial da macrocir-
culação. Além disso, caracteriza-se por 
ser demasiado dependente do opera-
dor e de execução laboriosa.
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FLUXoMETRIA LASER-DoPPLER

Em relação à técnica de ultrassom, a 
fluxometria laser-Doppler tem como 
principais vantagens ser de utilização 
simples e possibilitar a obtenção de 
resultados imediatos, além de ser razoa-
velmente independente do operador.31 
No entanto, a variabilidade inter e 
intraindivíduo se situa em torno de 20% 
a 30%. 31,32 Além disso, indica-se a avalia-
ção da função endotelial pela utilização 
simultânea de testes farmacológicos 
(acetilcolina) e fisiológicos (hiperemias 
térmica e pós-oclusiva). Na literatura, 
está descrita a redução da vasodilata-
ção endotélio dependente (acetilcolina) 
nos diabéticos tipo 1, quando compara-
dos com controles.33,34

A avaliação da perfusão tecidual 
é feita mediante o aumento de fluxo 
sanguíneo cutâneo, resultante de 

manobras como hiperemia reativa e 
aquecimento local. Essa técnica, aco-
plada à iontoforese, oferece a vanta-
gem de avaliar, de maneira não inva-
siva, estímulos farmacológicos no 
endotélio, por meio da administração 
transdérmica de pequenas quantida-
des de substâncias vasoativas, usa-
das em pequena corrente elétrica. 
O princípio que rege essa técnica se 
baseia na carga positiva ou negativa 
das moléculas da droga em solução, 
que, assim, migram através da pele, 
sob a influência de uma corrente 
monopolar aplicada.26

LASER SPECkLE IMAGEM  
DE CoNTRASTE

O LSCI surge como uma técnica 
recente, de excelente reprodutibili-
dade,35 útil para medir o fluxo sanguí-

neo nos tecidos em tempo real. Além 
disso, torna-se atraente, porque supera 
a fluxometria por laser- Doppler, já que 
oferece resolução espacial e temporal 
excelentes, podendo ser facilmente 
combinada com outras modalidades 
de imagem.36 Essa técnica consiste na 
iluminação do tecido examinado pela 
luz laser, que produz um padrão randô-
mico de interferência – o padrão speckle 
na superfície do tecido. Devido ao alto 
custo desse aparelho, poucos centros 
na atualidade dispõem dessa tecnolo-
gia mundialmente.37

ENDo-PAT

O teste da tonometria arterial peri-
férica (Endo-PAT) é uma técnica des-
tinada à avaliação não invasiva da 
função endotelial validada em diver-
sos estudos e com ótima reproduti-

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau  

de recomendação

O controle glicêmico da pressão arterial e da dislipidemia diminue o risco de evolução para as complicações 
crônicas vasculares do diabetes

A

O estresse oxidativo e a disfunção endotelial são os elementos iniciais na patogênese das complicações crônicas 
vasculares do diabetes

B

Marcadores de estresse oxidativo têm sido identificados em pacientes diabéticos B

Complicações maiores do diabetes têm sido associadas ao aumento do estresse oxidativo, incluindo a 
retinopatia, nefropatia, neuropatia e doença arterosclerótica

B

A memória celular glicêmica e do estresse oxidativo contribuem para que haja perpetuação dos mecanismos 
intracelulares responsáveis pela patogênese das complicações crônicas vasculares do diabetes

C

A fluxometria laser-Doppler cutânea é indicada para o diagnóstico de microangiopatia diabética e para a 
avaliação de efeitos microcirculatórios de intervenções terapêuticas

B

Há correlação estreita entre a função endotelial das circulações coronariana e periférica quando esta última é 
avaliada na artéria braquial por meio de ultrassom (vasodilatação mediada pelo fluxo)

B

A avaliação das variações de fluxo sanguíneo do antebraço por meio de pletismografia de oclusão venosa 
fornece dados referentes à função endotelial macro e microvascular

B

Um cut-off do endoscore de 1,67 fornece uma sensibilidade de 82% e especificidade de 77% para diagnosticar 
disfunção endotelial coronariana

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de 
casos – estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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bilidade, além de já ter sido demons-
trada correlação com a disfunção 
coronariana.38-41 Esse método também 
possibilita a avaliação quantitativa da 
função endotelial, sendo definidos 
valores de normalidade com base no 
EndoScore que são calculados auto-
maticamente. Baseia-se na mensura-
ção das alterações no tônus vascular 
mediadas pelo endotélio captadas por 
biossensores colocados nas polpas 
digitais. Essas alterações são produ-
zidas com uso de uma resposta hipe-
rêmica induzida por uma oclusão de 
5 minutos da artéria braquial de um 
braço. A mensuração no braço contra-
lateral é utilizada como controle simul-
tâneo das alterações no tônus vascular 
não dependentes do endotélio.38
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Aplicação de insulina: 
dispositivos e técnica de aplicação

INTRoDUção

O The Third Injection Tecnique Work-shop 
in Athens (TITAN), realizado em setembro 
de 2009 em Atenas,1 Grécia, envolveu 
127 experts provenientes de 27 países 
para discutir novas recomendações para 
aplicação de insulina em diabéticos.1 
Esse trabalho originou uma publicação, 
a New Injection Recommendations for 
Patientes with Diabetes, publicada em 
junho de 2010, com recomendações que 
oferecem aos profissionais um guia prá-
tico e seguro, que preenche uma grande 
lacuna no conhecimento relacionado ao 
manejo do paciente com diabetes.2 

Cada recomendação foi graduada 
de acordo com rigorosos critérios cien-
tíficos, da seguinte maneira: A – for-
temente recomendada; B – recomen-
dada; C – ainda sem solução.

Este capítulo está embasado nas 
recomendações provenientes desse 
importante trabalho, bem como em 
novos estudos clínicos e outras referên-
cias pertinentes, incluindo legislação.2

INSULINAS

CARACTERÍSTICAS                             
DAS PREPARAçÕES

Embora a insulina esteja em uso há 
mais de  90 anos, nas últimas três déca-
das ocorreram os maiores avanços na 
sua produção e na forma como ela é 
utilizada na prática clínica. As diversas 

preparações de insulina diferem entre 
si com relação a quatro características: 
concentração, grau de purificação, 
origem de espécie e tempo de ação.

CoNCENTRAção

A unidade de medida da insulina é 
dada em Unidade Internacional (UI). 
No Brasil, dispomos de preparações 
de insulina na concentração de 100 
unidades por ml, chamadas U-100. 
Significa que em cada 1 ml de solução 
há 100 unidades de insulina.3-6 Em 
alguns países, existem as insulinas 
U-500 (500 unidades/ml), utilizada em 
casos raros de insulinorresistência, e a 
U-40 (40 unidades/ml). Insulinas mais 
concentradas são absorvidas mais 
rapidamente: U-500 > U-100 > U-40.5,7

Para bebês, às vezes, são neces-
sárias concentrações menores, p. ex., 
U-10. Nesses casos, recomenda-se 
consultar o fabricante da insulina para 
obter informações sobre o diluente.5

GRAU DE PURIFICAção

A pureza das preparações de insulina 
reflete a quantidade de proteínas pan-
creáticas não insulínicas (proinsulina) 
na preparação.

No Brasil, as insulinas são alta-
mente purificadas ou monocom-
ponentes com < 1 ppm (partes por 
milhão) de proinsulina.3,5

oRIGEM

Quanto à origem, as insulinas são 
classificadas em animais e humanas. 

No Brasil, estão disponíveis as insulinas 
humanas e os análogos de insulina 
humana. A insulina de origem humana 
foi produzida com o surgimento da 
tecnologia de DNA recombinante. 
Amplamente utilizada a partir da 
década de 1980, em virtude de sua 
menor imunogenicidade, menor 
indução de anticorpos anti-insulina e 
menor reação no local de aplicação, 
quando comparada com a insulina de 
origem animal.3,5,6

Na busca de melhor controle gli-
cêmico, na década de 1990, foram 
desenvolvidos os análogos de insulina 
humana, insulinas com perfil farmaco-
lógico de ação mais próximo do fisioló-
gico, com menor risco de hipoglicemia. 
Os análogos de insulina humana são 
preparações de insulina humana  que 
sofreram alteração na cadeia de ami-
noácidos, por troca na posição, adição 
ou substituição de aminoácidos .4-8

TEMPo DE Ação

Quanto ao tempo de ação, as prepa-
rações de insulina humana são clas-
sificadas como rápida, intermediária 
e bifásica. Quanto aos análogos de 
insulina humana, são classificados 
como análogos de ação ultrarrápida, 
prolongada e bifásica.
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QUADRo 1 Apresentações  e tempo de ação das preparações de análogos e insulinas humanas disponíveis no Brasil5-7,9

Tipo de insulina nome comercial apresenTação início de 
ação pico de ação

duração       
do efeiTo 

TerapêuTico

ação ulTrarrápida – análoGos

Lispro Humalog®
Frasco 10 ml 
Refil  3 ml
KwikPen® 3 ml

< 15 minutos 0,5 a 2 horas 4 a 5 horas

Asparte Novorapid®
Frasco 10 ml
Refil 3 ml
FlexPen™ 3 ml

< 15 minutos 1 a 2 horas 4 a 6 horas

Glulisina Apidra®
Frasco 10 ml
Refil 3 ml
SoloSTAR® 3 ml

< 15 minutos 0,5 a 2 horas 3 a 4 horas

ação prolonGada – análoGos

Glargina Lantus®
Frasco 10 ml
Refil 3 ml
SoloSTAR® 3 ml

2 a 4 horas
Não 

apresenta
20 a 24 horas

Detemir Levemir® Refil 3 ml
FlexPen™ 3 ml

1 a 3 horas 6 a 8 horas 18 a 22 horas

ação inTermediária + ulTrarrápida – análoGos bifásicos

Lispro 25% +  NPL 75%* Humalog® Mix 25 Refil  3 ml
KwikPen® 3 ml

< 15 minutos
1 a 4 horas 

(duplo)
10 a 16 horas

Lispro 50% +  NPL 50%* Humalog® Mix 50 Refil  3 ml
KwikPen® 3 ml

< 15 minutos
1 a 4 horas 

(duplo)
10 a 16 horas

Asparte 30% + NPA 70%** NovoMix® 30 Refil 3 ml
FlexPen™ 3 ml

< 15 minutos
1 a 4 horas 

(duplo)
Até 24 horas

ação rápida

Regular

Humulin® R Frasco 10 ml
Refil 3 ml

0,5 a 1 hora 2 a 3 horas 5 a 8 horasNovolin® R

Insunorm® R

ação inTermediária

NPH***

Humulin® N Frasco 10 ml
Refil 3 ml

2 a 4 horas 4 a 10 horas 10 a 18 horasNovolin® N

Insunorm® N

ação inTermediária + rápida – bifásica

NPH 70% e Regular 30%*** Novolin® 70/30**** Frasco 10 ml
Refil 3 ml

< 15 minutos
1 a 4 horas 
(duplo)

10 a 16 horas

Obs.: Este quadro apresenta apenas uma relação parcial das denominações comerciais dos diversos fármacos e não uma recomendação específica para 
nenhuma marca comercial.
*NPL: Protamina Neutra Lispro; ** NPA: Protamina Neutra Aspart; ***NPH: Protamina Neutra Hagedorn. **** Descontinuada em 2012.
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APRESENTAçÕES

As insulinas estão disponíveis em 
frascos com 10 ml, refis com 3 ml 
para canetas recarregáveis e canetas 
descartáveis com 3 ml de insulina.

As características farmacocinéticas 

aproximadas, após injeção subcutânea, e 
as apresentações das insulinas humanas 
e dos análogos de insulina humana dis-
poníveis no Brasil estão no Quadro 1.5-7,9 

Nos últimos anos, a pesquisa e 
o desenvolvimento de novos análo-
gos de insulina basal tem dispensado 

atenção especial ao desenvolvimento 
de análogos que minimizem aspectos 
limitantes da insulinoterapia tais como 
a hipoglicemia, múltiplas aplicações 
dentre outros. Em breve, novo  análogo 
de insulina basal  será lançada no Brasil, 
a Degludeca, nome comercial Tresiba®.

QUADRo 3 Canetas de insulina disponíveis no mercado brasileiro em junho de 2014

CANETA ESCALA DE GRADUAção FAIXA DE DoSAGEM MÁXIMA

Descartável

Apidra® SoloSTAR® 1 em 1 unidade 1 a 80 unidades

Lantus® SoloSTAR® 1 em 1 unidade 1 a 80 unidades

Humalog® KwikPen® 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

Humalog® Mix 25™ KwikPen® 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

Humalog® Mix 50™ KwikPen® 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

Novorapid® Flexpen™ 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

NovoMix 30® Flexpen™ 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

Levemir® Flexpen™ 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

Recarregável

ClikStar® 1 em 1 unidade 1 a 80 unidades

HumaPen® Luxura 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

HumaPen® Luxura HD 0,5 em 0,5 unidade 0,5 a 30 unidades

NovoPen® 3 1 em 1 unidade 2 a 70 unidades

NovoPen® 4 1 em 1 unidade 1 a 60 unidades

NovoPen® 3 Demi 0,5 em 0,5 unidade 0,5 a 35 unidades

QUADRo 2 Conservação da insulina (A)

insulina TemperaTura validade

Insulina lacrada

Frasco, refil e caneta descartável
Sob refrigeração, entre 2oC a 8oC

2 a 3 anos, de acordo com o fabricante, a partir da 
data de fabricação

Insulina em uso 

frasco e caneta descartável 

Sob refrigeração, entre 2oC a 8oC

ou

Até 30oC, em temperatura ambiente 

4 a 6 semanas após a data de abertura e início do 
uso, de acordo com o fabricante

Insulina em uso 

Caneta recarregável 
Até 30oC, em temperatura ambiente

4 a 6 semanas após a data de abertura e início do 
uso, de acordo com o fabricante

Fonte: bulario.net
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CoNSERVAção

As insulinas apresentam boa estabilidade 
e têm sua ação biológica preservada, 
desde que devidamente conservadas.6,9-10

Existem diferenças entre a conser-
vação e a validade de insulina em uso e 
a que está lacrada, para que a potência 
e a estabilidade sejam mantidas, como 
pode ser observado no Quadro 3.3,6,7,9,10,14

Os fabricantes não recomendam 
guardar a caneta recarregável em 
geladeira, pois  podem ocorrer danos  
no mecanismo interno e interferir no 
registro da dose correta.

A insulina nunca deve ser exposta a 
temperaturas inferiores a 2 ºC para não 
ter o risco de congelamento e perda de 
seu efeito. Seu armazenamento na gela-
deira deve evitar locais como a porta e 
a proximidade com as paredes da gela-
deira e o congelador. Os locais mais 
indicados são as prateleiras localizadas 
do meio para baixo e na gaveta de ver-
duras e legumes, sempre acondicio-
nada em sua embalagem original 6,7,9,10

Quando conservada sob refrigera-
ção, a insulina ou a caneta descartável 
em uso deverá ser retirada da geladeira 
entre 15 a 30 minutos antes da aplica-
ção, para prevenir dor e risco de irrita-
ção no local de aplicação.5,6,9,10

O transporte da insulina, a fim de 
manter sua integridade, deve ser cau-
teloso desde sua saída da indústria até 
a chegada ao domicílio, seguindo as 
devidas recomendações do fabricante 
e respeitando a temperatura adequada. 
O transporte doméstico poderá ser em 
embalagem comum, respeitando-se os 
cuidados com o tempo, o calor  e a luz 
solar direta. Se utilizada embalagem tér-
mica ou isopor, com gelo ou similar, deve 
se tomar precauções para que  a insulina 
não entre em contato direto. Sempre 
transportá-la  como bagagem de mão. 
Não é recomendado conservá-la em 
porta-luvas, painel, bagageiro de carro 
ou ônibus.3,5,6,9-11 

PRÁTICAS SEGURAS PARA  
o PREPARo E A APLICAção  
DA INSULINA

INSULINA: MEDICAMENTo    
PoTENCIALMENTE PERIGoSo

O Institute for Safe Medication 
Practices (ISMP), organização ameri-
cana que tem como objetivo educar 
profissionais da saúde e consumidores 
sobre práticas seguras no uso de medi-
camentos, criou e atualiza periodica-
mente uma lista dos  medicamentos 
potencialmente perigosos e a insulina 
está contemplada nessa lista.12,13

Segundo a definição do ISMP, os 
medicamentos potencialmente perigo-
sos são os que possuem risco aumen-
tado de provocar danos significativos em 
decorrência de falhas na utilização.12,13

O Instituto para Práticas Seguras no 
Uso dos Medicamentos (ISMP Brasil), 
no Boletim ISPM, volume 1, número 
2, publicou artigo intitulado “Erros de 
Medicação, Riscos e Práticas Seguras 
na Terapia com insulinas”, em junho 
de 2012.12 Nele, a insulina está entre os 
cinco medicamentos que mais causam 
danos a pacientes adultos e pediátri-
cos. Sendo um fármaco de margem 
terapêutica estreita, uma dose exces-
siva pode levar à hipoglicemia, e, por 
outro lado, uma subdose pode resultar 
em hiperglicemia.12 

Agências e organizações interna-
cionais encarregadas da eliminação 
de erros, identificação de problemas e 
recomendação de soluções que promo-
vam a segurança dos pacientes, revelam 
que a insulina tem sido frequentemente 
uma das medicações mais envolvi-
das nos erros. Uma agência criada no 
estado americano da Pensilvânia, o 
Pennsylvania Patient Safety Authority, 
apresentou, entre janeiro de 2008 e 
junho de 2009, 2.685 eventos relacio-
nados à insulina. Destes, 78,7% dos 
eventos atingiram os pacientes e 1,8% 

resultaram em prejuízo aos pacientes. 
Dos eventos que atingiram os pacien-
tes, 53% desses atingidos eram ido-
sos (acima de 65 anos), enquanto 17% 
envolveram pacientes com menos de 
17 anos de idade.13

Considerando a complexidade do 
processo de preparo e aplicação da 
insulina, e o fato da ação da insulina 
estar diretamente relacionada a fato-
res que envolvem desde a aquisição 
da insulina e insumos até o preparo e 
a aplicação, todo profissional de saúde 
deve ser capacitado para evitar erros, 
orientar os pacientes e identificar as 
falhas nos processos.

VIA DE APLICAção

A via utilizada para a aplicação diária de 
insulina é a subcutânea. A extensa rede 
de capilares possibilita a absorção grada-
tiva da insulina e garante o perfil farma-
cocinético descrito pelo fabricante.5,9-11

A via IM é uma opção usada, às 
vezes, em pronto-socorro, e a via IV, 
em unidade de terapia intensiva (UTI), 
onde o paciente permanece devi-
damente monitorado. A insulina de 
ação rápida, é a única opção para ser 
utilizada na aplicação intramuscular 
(IM) e intravenosa (IV). 2,3,7

REGIÕES RECoMENDADAS PARA  
A APLICAção

As regiões recomendadas para a 
aplicação da insulina são as que ficam 
afastadas das articulações, ossos, 
grandes vasos sanguíneos, nervos, 
e devem ser de fácil acesso para a 
autoaplicação. O local da injeção deve 
ser rigorosamente inspecionado antes 
da aplicação e estar livre de sinais de 
lipodistrofia, edema, inflamação e 
infecção (A).2,5,6,9,14

As regiões recomendadas são:
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•	 Braços: face posterior, três a quatro 
dedos abaixo da axila e acima do 
cotovelo (considerar os dedos da 
pessoa que receberá a injeção de 
insulina).

•	 Nádegas: quadrante superior late-
ral externo.

•	 Coxas: faces anterior e lateral 
externa superior, quatro dedos 
abaixo da virilha e acima do joelho.

•	 Abdome: regiões laterais direita 
e esquerda, distante três a quatro 
dedos da cicatriz umbilical.

VELoCIDADE DE ABSoRção

Há diferença na velocidade de absorção 
entre as insulinas humanas  nas diferen-
tes regiões de aplicação, e podem ser 
afetadas por inúmeras razões. A veloci-
dade de absorção  é maior no abdome, 
seguida de braços, coxas e nádegas.4-7,9  

Os análogos de insulina humana 
podem ser administrados em qualquer 
região recomendada para aplicação, uma 
vez que as taxas de absorção não pare-
cem ser específicas para os locais.2,6,9,12 

Estudos e a prática clínica têm 
demonstrado diferenças na absorção da 
insulina quando aplicada por via intradér-
mica ou intramuscular, com consequente 
hiperglicemia e hipoglicemia.4,6,9,14

Exercício físico, aumento da tempe-
ratura ambiente, febre, banho quente, 
compressa quente e massagem aumen-
tam a velocidade de absorção da insu-
lina, causando hipoglicemia. 4,9

Compressa fria, banho frio e desidra-
tação diminuem a velocidade de absor-
ção e podem causar hiperglicemia.4,9

LIPoDISTRoFIA

No passado, o uso de insulinas de 
origem animal eram responsáveis 
pelo grande número de lipodistrofias, 
sendo muito comum a lipoatrofia. 

Atualmente, o  tipo mais comum 
de lipodistrofia é a lipo-hipertrofia. 
Estudos revelaram que os principais 
fatores de risco para o  desenvolvi-
mento da lipo-hipertrofia são: duração 
do tempo de uso da insulina, frequên-
cia do rodízio nos pontos de aplicação 
e frequência que a agulha é reutilizada 
na autoaplicação.2,15,16

A detecção de lipo-hipertrofia 
exige tanto visualização como palpa-
ção dos locais de aplicação, uma vez 
que algumas lesões podem ser facil-
mente sentidas, mas não são vistas.

Nas regiões com lipo-hipertrofia, a 
sensibilidade à dor pode diminuir sig-
nificativamente, o que leva o paciente 
a insistir no reuso das agulhas e realizar 
repetidas aplicações na mesma região. 
Contudo, o perfil de absorção da insu-
lina torna-se irregular e pode levar à 
hiperglicemia.4,11,15 

Recomenda-se não  aplicar insu-
lina em área com lipo-hipertrofia até 
o tecido alterado voltar ao normal, 
o que poderá levar de meses a anos, 
dependendo de cada caso. Trocar 
aplicações de locais com lipo-hiper-
trofia para tecido normal, em geral, 
exige uma redução da dose de insu-
lina aplicada. A quantidade da altera-
ção na dose varia de uma pessoa para 
outra, deve ser orientada por medidas 
frequentes de glicemia e acompanha-
mento médico.2,15

Os locais utilizados para injeção 
devem ser avaliados pelo profissio-
nal da área da saúde a cada visita; em 
especial se identificada a presença 
da lipo-hipertrofia ou lipoatrofia que, 
apesar de rara, pode aparecer em 
algumas pessoas, mesmo usando 
insulina humana ou análogos de insu-
lina humana. 2,4,9,14,15 

Para prevenir a lipo-hipertrofia, 
recomenda-se mais atenção no pla-
nejamento e na realização correta do 
rodízio, uso de insulinas humanas e 
não reuso de agulhas.2,4,9,14,15

RoDÍZIo

O rodízio nos pontos de aplicação 
é fator decisivo para o tratamento 
seguro e eficaz com insulina, além de 
prevenir a lipo-hipertrofia e conse-
quente hiperglicemia. Entretanto, se 
realizado de maneira indiscriminada, 
causa uma variabilidade importante 
na absorção da insulina, dificultando o 
controle glicêmico(A).2,4,6,9,11,14-16  

Para o planejamento eficaz do rodí-
zio, é necessário considerar o número 
de aplicações/dia, horários e ativida-
des do dia a dia, além de todos os fato-
res que interferem na velocidade de 
absorção da insulina. Descrevemos, a 
seguir, algumas sugestões para a orga-
nização do rodízio.4,9,11,14

Cada região recomendada poderá 
ser dividida em pequenas áreas, com 
uma distância média de 1 cm entre elas, 
formando, assim, vários pontos, depen-
dendo da região.2 Após aplicar em um 
desses pontos, é recomendado evitá-lo 
durante 14 dias, tempo necessário para 
cicatrizar e prevenir a lipo-hipertrofia.2,14

Recomenda-se, para múltiplas 
aplicações, fixar uma região para cada 
horário e alternar entre os pontos de 
aplicação da mesma região. Para uma 
ou duas aplicações ao dia, a mesma 
área poderá ser usada, alternando-se 
os lados direito, esquerdo e os pontos 
de aplicação.4,9,11,14

A Associação Americana de 
Diabetes (ADA) recomenda dividir 
o local de aplicação em quadrantes, 
usando um quadrante, por semana.5 
As aplicações, dentro de qualquer qua-
drante, devem ser espaçadas em pelo 
menos 1 cm, sempre movendo em sen-
tido horário. Devem-se esgotar as possi-
bilidades em um quadrante e só então 
mudar para outro.5 Entretanto, para 
múltiplas aplicações diárias, essa reco-
mendação não é facilmente aplicada, 
considerando os cuidados quanto ao 
planejamento do rodízio.  
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O profissional de saúde deve verifi-
car se o esquema de rodízio está sendo 
seguido em cada visita e rever o plane-
jamento quando necessário.

DISPoSITIVoS PARA 
APLICAção DA INSULINA: 
SERINGAS E CANETAS

SERINGAS

Apesar dos avanços tecnológicos refe-
rentes à aplicação de insulina, pode-se 
observar que o dispositivo mais utilizado 
no Brasil é a seringa. Esse fato se deve ao 
baixo custo e, sobretudo, à facilidade na 
aquisição deste insumo, já que, desde 
que foi instituída a Lei Federal no 11.347, 
em 2006, todas as pessoas com diabe-
tes, residentes no Brasil, cadastradas no 
Sistema Único de Saúde (SUS), têm o 
direito de receber, gratuitamente, este 
entre outros insumos e medicamentos 
necessários ao tratamento.9,17

As seringas de insulina possuem 
escala graduada em unidades adequa-
das à concentração da insulina U-100, 
disponível no Brasil. Por isso, também 
são identificadas como U-100.9,17

Seringas com agulha fixa são as 
melhores opções, pois possuem apre-
sentações que registram, com precisão, 
doses pares e ímpares, e não possuem 
espaço residual, permitindo misturar 
dois tipos de insulinas, se prescrito, 
além de facilitar a técnica para o pre-
paro e a aplicação da insulina (A).2,9,14,17

As seringas para insulina com agu-
lha fixa, sem dispositivo de segurança, 
estão disponíveis em três apresenta-
ções: capacidade para 30, 50 e 100 U. 
A seringa com capacidade para 100 U 
é graduada de duas em duas unida-
des, para 50 e 30 U a escala é de uma 
em uma unidade e seringas para 30 U 
com escala de meia em meia unidade. 
Considerando  que a dose de insulina 
é calculada e deve atender à neces-

sidade do paciente, é comum depa-
rarmo-nos com dosagens ímpares e, 
nesses casos, somente as seringas de 
50 e 30 unidades registram, com preci-
são, doses ímpares. 

Para os profissionais de saúde, que 
devem usar seringa de insulina com 
agulha fixa e dispositivo de segurança 
para realizar aplicação, estão disponí-
veis seringas com capacidade para 100 
e 50 U. As melhores opções são as com 
escala de graduação de 1 em 1 U, que 
além de prevenir acidentes, registram 
com precisão doses pares e ímpares.

Não existe justificativa médica para 
o uso da seringa com agulha removível 
nas injeções de insulina, porém sabe-se 
que muitas instituições ainda têm serin-
gas com agulha removível para aplica-
ção de insulina (A).2 Esta encontra-se 
disponível somente com capacidade 
para 100 U, geralmente graduada de 
2 em 2 unidades, e possui espaço resi-
dual.2 As unidades retidas nesse espaço, 
em média cinco, não são computadas 
na escala numérica e não são admi-
nistradas ao cliente, caracterizando, 
portanto, desperdício de insulina .9,10,14 
Outras desvantagens da seringa com 
agulha removível são a impossibilidade 
de registrar doses ímpares e de realizar 
mistura de dois tipos de insulina.2,9,14

A mistura de dois tipos de insulina 
na mesma seringa,  prática para poupar 
o paciente do desconforto de duas apli-
cações, só pode ser feita com seringa 
de agulha fixa, pois quando é utilizada 
a seringa com agulha removível ocorre 
superdosagem da primeira insulina 
aspirada, devido à presença do espaço 
residual, e, consequentemente, graves 
alterações na glicemia do cliente .9,10,12

CANETAS

A caneta de aplicação de insulina tem se 
tornado  uma opção popular nos últimos 
anos. Entre as suas vantagens em relação à 

seringa, estão  a praticidade no manuseio e 
transporte, além da opção de agulhas mais 
curtas e  finas.  Essas vantagens propor-
cionam maior aceitação social  e melhor 
adesão ao tratamento melhorando, conse-
quentemente, o  controle glicêmico.5-10 

No mercado brasileiro estão dispo-
níveis canetas recarregáveis e descar-
táveis, que além desse aspecto ainda 
podem se diferenciar pela marca, gra-
duação e dosagem máxima por aplica-
ção, conforme descrito no Quadro 3.

As canetas recarregáveis, assim 
como as descartáveis, possuem cores 
e ou identificações diferenciadas, para 
prevenir o risco de troca no tipo de 
insulina no momento da aplicação.6,9

Ressaltando que insulinas de 
determinada marca só podem ser utili-
zadas com as canetas recarregáveis da 
mesma marca. 

Assim como as canetas de aplica-
ção de insulina, existem no mercado 
as canetas descartáveis preenchidas 
com análogos do GLP-1 – Exenatida 
(Byetta® e Liraglutida (Victoza® ) – pres-
critas para o tratamento do Diabetes 
tipo 2. Em breve, estará disponível a  
Lixisenatida (Lyxumia® ).

A escolha da agulha e das técnicas 
de aplicação desses medicamentos 
seguem, em geral, as mesmas orienta-
ções da aplicação de insulina.  

AGULHAS

A utilização  de agulha  com compri-
mento adequado e realização  da téc-
nica correta de aplicação, são fatores  
fundamentais para garantir a injeção 
de insulina no subcutâneo sem perdas 
e com desconforto mínimo.2 

 Atualmente, é indicado   o uso 
de agulhas mais curtas, como melhor 
opção para todas as pessoas (A).2

 As novas recomendações para 
a escolha da agulha baseiam-se em 
alguns estudos citados a seguir. 
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O estudo Skin and Subcutaneous 
Adipose Layer Thickness in Adults 
with Diabetes at Sites Used for Insulin 
Injections: Implications for Needle 
Length Recommendations mostrou que 
a espessura da epiderme e derme em 
adultos é quase constante, com média de 
cerca de 1,9 a 2,4 mm, e raramente ultra-
passa 3 mm entre os diferentes locais de 
aplicação, independente da idade, etnia, 
índice de massa corporal (IMC) e sexo, o 
que não ocorre com o tecido subcutâ-
neo, que pode variar amplamente.18 O 
estudo conclui que é apropriado o uso 
de agulhas curtas (4, 5, 6 e 8 mm) para 
todos os adultos (A).2,18,19 

 No estudo Comparative Glycemic 
Control, Safety and Patient Ratings for 
a New 4 Mm\32G Insulin Pen Needle 
in Adults with Diabetes, no qual os 
pacientes utilizaram agulhas com 4 
mm, 5 mm e 8 mm de comprimento, 
a agulha com 4 mm demonstrou ser 
segura, bem tolerada e não aumentou 

o vazamento de insulina na pele, classi-
ficada como a mais fácil de usar e pre-
ferida pela maioria dos participantes.19

Os resultados do estudo Skin and 
subcutaneous thickness at injecting 
sites in children with diabetes: ultra-
sound findings and recommendations 
for giving injection, realizado em crian-
ças e adolescentes com idades entre 2 e 
17 anos, demonstraram que a espessura 
da pele variou de 1,58 mm no braço 
da criança mais nova até 2,29 mm nas 
nádegas dos adolescentes.20

As principais marcas de seringas com 
agulha fixa disponíveis no mercado brasi-
leiro têm agulhas com 13 mm, 12,7 mm, 
9,5 mm, 8 mm e 6 mm de comprimento. 

Para as canetas de insulina, as agu-
lhas disponíveis são com 4 mm, 5 mm, 6 
mm, 8 mm e 12,7 mm de comprimento. 

Não há evidências consistentes 
de aumento da saída de insulina, dor, 
lipo-hipertrofia, alteração no controle 
glicêmico, nem outras complicações 

em pessoas utilizando agulhas mais 
curtas com 4 mm, 5 mm e 6 mm de 
comprimento.2 A tendência é que a 
maioria das pessoas passem a usar 
agulhas com 4 mm, 5 mm e 6 mm de 
comprimento, conforme recomendam 
os estudos e a prática clínica.

Tomando essas considerações, 
seguem, no Quadro 4, as principais 
recomendações quanto a indicação 
da agulha e orientações na técnica de 
aplicação (A).2,14,18-20

ASPECToS IMPoRTANTES  
No PREPARo E NA APLICAção 
DA INSULINA

HoMoGENEIZAção DE INSULINA 
SUSPENSão

Para homogeneizar corretamente as sus-
pensões de insulinas (insulina humana 
de ação intermediária e bifásica), 

QUADRo 4 Indicações e recomendações para uso das agulhas2,14,18-20

aGulhas indicação preGa subcuTânea
ânGulo de inserção 

da aGulha
imporTanTe

4 mm Todas as pessoas
Dispensável, exceto 
para crianças 
menores de seis anos

90°

Recomenda-se realizar prega 
subcutânea em pessoas com 
escassez de tecido subcutâneo nos 
locais de aplicação

5 mm Todas as pessoas
Dispensável, exceto 
para crianças 
menores de seis anos

90°

Recomenda-se realizar prega 
subcutânea em pessoas com 
escassez de tecido subcutâneo nos 
locais de aplicação

6 mm Todas as pessoas Indispensável
90° para adultos 

45° para crianças e 
adolescentes

Recomenda-se realizar ângulo de 45° 
em adultos com escassez de tecido 
subcutâneo nos locais de aplicação, 
para prevenir risco de aplicação IM

8 mm

Indicação restrita para 
crianças, adolescentes 
e adultos com 
escassez de tecido 
subcutâneo

Indispensável
90° ou 45° adultos 

45° crianças e 
adolescentes

Recomenda-se realizar ângulo de 45° 
em adultos com escassez de tecido 
subcutâneo nos locais de aplicação, 
devido ao risco de aplicação IM

12 mm, 12,7 mm 
e 13 mm 

Indicação restrita para 
todas as pessoas 

Indispensável 45° 
Alto risco de aplicação IM para todas    
as pessoas
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recomenda-se movimentar o frasco de 
dez a vinte vezes; a caneta vinte vezes 
e a seringa com insulina previamente 
preparada, também vinte vezes (A).2,11,21

Recomenda-se realizar movimen-
tos suaves (interpalmar, circular ou pên-
dulo), pois a agitação provoca o apare-
cimento de bolhas de ar. As bolhas, se 
não removidas, dificultam o preparo e 
causam erro na dose  da insulina.6,9,10,14,21

INJEção DE AR No FRASCo

A injeção de ar no frasco de insulina, na 
quantidade correspondente à dose a 
ser aspirada, evita a formação de vácuo 
dentro do frasco. Este dificulta a aspira-
ção da dose correta e o total aproveita-
mento da insulina.  Na mistura de dois 
tipos de insulina na mesma seringa, a 
presença do vácuo provoca a aspiração 
da insulina que está na seringa para o 
interior do frasco da segunda insulina 
a ser aspirada (A).2,5,9,10,14

ASSoCIAção DE DoIS TIPoS DE 
INSULINA NA MESMA SERINGA

Nem sempre as preparações de insuli-
nas bifásicas são adequadas às neces-
sidades do paciente. Dessa maneira, é 
comum, na prática clínica, o preparo 
de dois tipos de insulina na mesma 
seringa.5,7-9 Esse procedimento diminui 
o número de injeções, porém requer 
habilidade, conhecimento da técnica e 
atenção especial.

A seringa com agulha fixa é a única 
opção para realizar esse procedimento 
com precisão.2,9,14

Veja, a seguir, as recomendações 
para as insulinas que podem ser asso-
ciadas na mesma seringa:
•	 A mistura de insulina interme-

diária com a rápida pode ser rea-
lizada, utilizada imediatamente 
ou posteriormente.

•	 A mistura de insulina intermediária 
com a ultrarrápida pode ser reali-
zada, mas deverá ser usada ime-
diatamente após o preparo, para 
que não ocorra perda de estabili-
dade dos fármacos e consequente 
alteração no efeito.

•	 Nenhuma outra insulina, medica-
mento ou diluente deve ser asso-
ciado às insulinas na seringa.

PREGA SUBCUTÂNEA

A prega subcutânea deve ser feita, pre-
ferencialmente, com os dedos polegar 
e indicador. Quando realizada com 
todos os dedos, além de evidenciar o 
tecido subcutâneo, o músculo também 
é evidenciado, aumentando o risco de 
injeção IM (A).2,4,11,16

Estudos e a prática clínica compro-
vam que realizar a prega subcutânea, 
introduzir a agulha, manter a prega 
durante a injeção de insulina, retirar a 
agulha e desfazer a prega subcutânea 
diminui o risco de injeção IM e reduz a 
hemoglobina glicada (HbA1c) (A).2,4,11

A prega subcutânea, na maioria das 
vezes, é dispensável, quando utilizadas 
agulhas com 4 mm, 5 mm de compri-
mento .5,16  Todavia, recomenda-se a prega 
subcutânea para crianças, adolescentes e 
adultos quando a região escolhida para a 
aplicação for escassa de tecido subcutâ-
neo, independentemente do compri-
mento da agulha usada (A).2,11,20

Para crianças menores de seis anos, 
recomenda-se realizar prega subcutâ-
nea mesmo com as agulhas com 4 mm 
e 5 mm de comprimento.20

ÂNGULo DE APLICAção

O ângulo no momento da aplicação 
da insulina tem como objetivo evitar 
injeção IM. Para definir o ângulo de 
aplicação correto, é necessário consi-

derar se é adulto ou criança, o compri-
mento da agulha que será usada e a 
espessura do tecido subcutâneo nas 
regiões indicadas para aplicação.17

Recomenda-se ângulo de 90º, quan-
do o comprimento da agulha for 4 mm 
ou 5 mm. Caso a agulha seja de 6 mm ou 
8 mm de comprimento, o ângulo poderá 
variar entre 90º e 45º. Para agulhas com 
comprimento acima de 8 mm o ângulo 
de aplicação deverá ser de 45º, sempre 
em direção podálica (A).2,17,20

Para a gestante que continua a usar 
injeções no abdome, recomenda-se 
sempre utilizar prega subcutânea e ava-
liação cuidadosa para definir o ângulo 
de aplicação adequado. A partir do 
último trimestre de gravidez, não deve 
ser realizada aplicação na região abdo-
minal. Esses cuidados evitarão riscos 
de lesão uterina, desconforto, saída de 
insulina e descontrole glicêmico (B).2,5 

ASPIRAção ANTES DE           
INJETAR A INSULINA

Aspirar antes de injetar a insulina no 
subcutâneo é dispensável.5 O estudo 
Aspiration of the Subcutaneous Insulin 
Injection, no qual 204 injeções subcutâ-
neas foram aspiradas e não houve retorno 
de sangue, concluiu que aspirar após 
introduzir a agulha, antes de injetar a 
insulina, não é um indicador confiável de 
localização correta da agulha. Não existem 
evidências de que a aspiração com ou sem 
retorno de sangue elimina a possibilidade 
de injeção IM (A).22 As canetas não tornam 
possível esse procedimento, confirmando 
a conclusão do estudo citado.

MANUTENção DA AGULHA  
No SUBCUTÂNEo APÓS INJETAR  
A INSULINA

Recomenda-se, após injetar a insulina, 
manter a agulha no subcutâneo por 
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alguns segundos a fim de garantir que 
toda a dose tenha sido injetada e de 
impedir a saída da insulina.2,4-6,11

Na aplicação com seringa, deve-se 
manter a agulha no tecido subcutâ-
neo por, no mínimo, cinco segundos. 
Com caneta, esse tempo deve ser, no 
mínimo, de 10 segundos (A).2,9,14

TÉCNICA DE PREPARo DA INJEção

Preparo usando um tipo de insulina na 
seringa:9,14,17

1. Lavar e secar as mãos.
2. Reunir a insulina prescrita, a 

seringa com agulha, o algodão e o 
álcool 70%.

3. Homogeneizar a insulina, se sus-
pensão.

4. Proceder à desinfecção da bor-
racha do frasco de insulina com 
algodão embebido em álcool 70%.

5. Manter o protetor da agulha e puxar 
o êmbolo até a graduação correspon-
dente à dose de insulina prescrita.

6. Retirar o protetor da agulha e 
injetar o ar dentro do frasco de 
insulina.

7. Posicionar o frasco de cabeça para 
baixo, sem retirar a agulha, e aspi-
rar a insulina até a dose prescrita.

8. Eliminar bolhas de ar, se existen-
tes, realizando movimentos com 
as pontas dos dedos até que as 
bolhas atinjam o bico da seringa 
para serem eliminadas.

9. Virar o frasco para a posição inicial.
10. Remover a agulha do frasco, prote-

gendo-a até o momento da aplicação.

Preparo usando dois tipos de insu-
lina na mesma seringa:9,14,17

Neste, utilizaremos a associação 
das insulinas NPH e R.4

1. Seguir até o item 4 da técnica 
descrita anteriormente.

2. Aspirar ar até a graduação correspon-
dente à dose de insulina NPH prescrita.

3. Injetar o ar no frasco de insulina 
NPH e retirar a agulha do frasco 
sem aspirar a insulina NPH, reservar.

4. Aspirar ar até a graduação corres-
pondente à dose de insulina R.

5. Injetar o ar no frasco de insulina R, 
virar o frasco e aspirar a insulina R cor-
respondente à dose prescrita. Nesta 
fase, eliminar bolhas, se houver.

6. Retornar o frasco de insulina R à 
posição inicial e retirar a agulha.

7. Posicionar de cabeça para baixo o 
frasco de insulina NPH, introduzir 
a agulha da seringa que já está 
com a insulina R, e aspirar a dose 
correspondente à insulina NPH. O 
total de insulina na seringa deve 
corresponder à soma das doses das 
duas insulinas ou erro na dosagem.

8. Retornar o frasco para a posição 
inicial.

9. Remover a agulha do frasco, 
protegendo-a até o momento da 
aplicação.
Se após aspirar as duas insulinas 

houver bolhas ou a dose aspirada for 
maior que a soma das doses prescritas, 
o excesso não deve ser devolvido aos 
frascos. Descartar a seringa com a insu-
lina e reiniciar o procedimento com 
uma nova seringa.

TÉCNICA DE APLICAção CoM 
SERINGA9,14,17

1. Realizar antissepsia com álcool 70% 
no local escolhido para aplicação. 
Esperar secar.

2. Realizar a prega subcutânea.
3. Introduzir a agulha com movimento 

único, rápido, firme e leve.
4. Injetar insulina continuamente.
5. Manter a agulha no subcutâneo 

por, no mínimo, cinco segundos.
6. Remover a agulha suavemente, 

com movimento único. 
7. Soltar a prega subcutânea. 
8. Realizar suave pressão local por 

alguns segundos, caso ocorra san-
gramento. Não massagear.

9. Descartar o material em coletor 
apropriado.9,10,14,23

TÉCNICA DE PREPARo  E 
APLICAção DE INSULINA  
CoM CANETA

Cada caneta tem peculiaridades quanto 
ao manuseio, à troca do refil, ao registro 
da dose e à conservação. Recomenda-se a 
leitura do manual de instruções do fabri-
cante para o uso correto da caneta.2,8,9,14,17

A aplicação com caneta somente 
deverá ser feita por profissional de 
saúde quando a agulha para caneta 
possuir dispositivo de segurança.34

A seguir, alguns passos que são 
comuns ao uso de todas as canetas.
1. Lavar e secar as mãos.
2. Reunir o material necessário: caneta e 

insulina, agulha, algodão e álcool 70%.
3. Homogeneizar a insulina, se sus-

pensão.
4. Realizar desinfecção com álcool 

70%, no local em que será aco-
plada a agulha e esperar secar.

5. Colocar uma agulha nova na 
caneta/extremidade do refil.

6. Comprovar fluxo de insulina con-
forme orientação do fabricante.

7. Selecionar a dose de insulina 
necessária.

8. Realizar antissepsia com álcool 
70% no local escolhido para a 
aplicação e esperar secar.

9. Realizar prega subcutânea, se 
indicado.

10. Introduzir a agulha no subcutâneo.
11. Pressionar o botão injetor da 

caneta para injetar a insulina.
12. Aguardar, no mínimo, 10 segundos 

para retirar a agulha.
13. Retirar a agulha. 
14. Soltar a prega subcutânea.
15. Remover a agulha da caneta 

usando o protetor externo.
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16. Descartar a agulha em coletor 
apropriado.

17. Recolocar a tampa da caneta.

SISTEMA DE BoMBA DE 
INFUSão DE INSULINA –
ASPECToS IMPoRTANTES 

A terapia insulínica que utiliza a bomba 
de infusão de insulina ocorre por meio 
de um aparelho denominado bomba 
de infusão de insulina. São aparelhos 
eletrônicos que infundem continuada-
mente insulina ultrarrápida, por meio de 
uma pré programação individualizada 
simulando a dose diária de insulina 
basal e, quando acionada pelo usuário, 
também injetará insulina em bolus nos 
momentos de alimentação ou even-
tuais correções de hiperglicemia.26,28

Para o funcionamento do sistema, 
as bombas possuem  reservatório de 
insulina, conjunto de infusão (cateter e 
cânula ) e bateria.

No Brasil são comercializadas as bom-
bas de insulina Medtronic e Accu-Chek.

TIPoS DE CoNJUNTo DE INFUSão 

O conjunto de infusão contém: uma 
cânula flexível e cateter, ambos de mate-
rial plástico flexível e uma agulha guia de 
metal. Tanto a cânula como o cateter são 
comercializados de diversos tamanhos 
para melhor adequação do usuário.

De acordo com o fabricante, os 
conjuntos de infusão apresentam  dife-
rentes comprimentos de cânula: 6, 8, 
9,10, 13 e 17 mm.29,30

ESCoLHA Do CoNJUNTo                  
DE INFUSão

No Congresso AADE, maio de 2011, 
um grupo de especialistas concluiu 
que na escolha do conjunto de infu-

são deve se levar em conta a mecânica 
de inserção, qualidade do adesivo da 
cânula, atividades do usuário e prefe-
rências pessoais. 27

Na prática, observa-se que o uso 
da canula com 6 mm  necessita de uma 
rigorosa observação do perfil glicê-
mico, uma vez que, por ser flexível, está 
associada à mobilidade do usuário, 
com uma tendência maior a deslocar-
se do subcutâneo provocando hiper-
glicemias importantes.

TIPoS DE RESERVATÓRIo                 
DE INSULINA 

De ambos os fabricantes os reser-
vatórios são confeccionados de 
material plástico, com volume de 3 ml 
(Medtronic) e de 3,15 ml (Accu chek). 

VIA E ÂNGULo DE APLICAção

A via de aplicação da cânula que pos-
sibilitará a entrada da microdose de 
insulina é subcutânea. O ângulo será 
de 90 ou 45 graus, dependendo do 
comprimento da cânula. 

Para os comprimentos de cânulas 
6 mm, 9 mm, 8 mm e 10 mm, o ângulo 
é de 90 graus. 

Para os comprimentos de cânulas 
13 mm e 17 mm, o angulo é de 45 graus.

A maioria dos conjuntos de infusão 
possuem um aplicador próprio que pro-
porciona a inserção no angulo correto .27

REGIÕES RECoMENDADAS PARA 
APLICAção E PREPARo DA PELE

As regiões recomendadas, para 
inserção da cânula são as mesmas 
recomendadas para outros sistemas 
de aplicação, seguindo os   mesmos 
critérios de avaliação.

Para a preparação da pele, os cui-

dados relativos a antissepsia são os 
mesmos quando comparados a outro 
dispositivo de aplicação.

O uso de antiperspirante poderá 
ser utilizado   para melhorar a fixação 
do adesivo. 27

FREQUÊNCIA DA TRoCA Do 
CoNJUNTo DE INFUSão E RoDÍZIo   

O conjunto de infusão assim como o 
reservatório de insulina deverão   ser 
trocado a cada três dias , isto para 
manter a boa integridade da pele, 
assim como uma melhor absorção da 
insulina.27

Na prática o usuário deverá ser 
orientado quanto ao volume de insulina 
a ser aspirado no reservatório de forma 
a evitar desperdício no dia da troca.

O rodízio do local de inserção da 
cânula é fundamental para evitar lipodis-
trofias e contribuir   na manutenção do 
perfil glicêmico. Deve obedecer as mes-
mas recomendações da prática de apli-
cação de insulina com seringas e canetas.

O gerenciamento da técnica de 
inserção da cânula, assim como o correto 
manuseio do conjunto de infusão e reser-
vatório contribuem para o sucesso da 
terapia em bomba de infusão de insulina. 

GERENCIAMENTo DE RESÍDUoS 

O uso de injetáveis e a monitorização 
da glicemia para o tratamento do 
diabetes constitui importante fonte 
geradora de resíduos perfurocortantes, 
biológicos e químicos nos serviços de 
saúde e, especialmente, em domicílios 
de pessoas com diabetes.

No Brasil, para os serviços de saúde 
existem diretrizes técnicas e legais para 
o manejo seguro e correto de todos 
os resíduos gerados. Porém, até o 
momento, junho de 2014, não existem 
recomendações técnicas nem legais 
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para o manejo dos resíduos gerados 
nos domicílios, decorrentes do trata-
mento do diabetes.

As principais recomendações técni-
cas e legais para os profissionais e serviços 
de saúde estão descritas na Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) no 306 da 
Anvisa24; Resolução nº 358 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente(CONAMA)31; 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT)32; Norma Regulamentadora 
32 (NR32)25  e  Lei 12.305, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.33 

De acordo com a RDC 306, os perfu-
rocortantes são identificados como resí-
duos do grupo E, constituídos por objetos 
e instrumentos contendo cantos, bordas, 
pontos ou protuberâncias rígidas e agu-
das capazes de cortar ou perfurar. 24 

Os materiais perfurocortantes 
devem ser descartados no local de sua 
geração, imediatamente após o uso ou 
necessidade de descarte, em coletor 
específico para perfurocortante.  As 
agulhas descartáveis devem ser des-
prezadas com as seringas, sendo proi-
bido reencapá-las ou proceder à sua 
retirada manualmente.24-25

 Os coletores apropriados para per-
furocortantes são os recipientes rígi-
dos, resistentes à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa e devidamente 
identificados com o símbolo interna-
cional de risco biológico, acrescido 
da inscrição de “PERFUROCORTANTE”, 
indicando o risco que apresenta o resí-
duo, segundo normas da  ABNT.24,32  

O coletor de perfurocortantes deve 
ser trocado por um novo, quando o 
preenchimento atingir 2/3 de sua capa-
cidade total ou o nível de preenchi-
mento ficar a 5 cm de distância da boca 
do recipiente. É expressamente proi-
bido o esvaziamento desses recipientes 
para o serem reaproveitados. 24

Os resíduos de medicamentos 
são classificados conforme a RDC 306 
(ANVISA) e Resolução 358 (CONAMA)  
como resíduo químico – grupo B,  

necessitando manejo diferenciado, 
bem como tratamento adequado. O 
coletor de medicamentos é identifi-
cado por meio do símbolo de risco 
associado, de acordo com a ABNT, com 
discriminação de substância química e 
frases de risco.24,31,32

Diante do exposto, cabe ao profis-
sional de saúde a responsabilidade de 
educar os pacientes quanto ao manejo 
dos resíduos gerados nos domicílios, 
decorrentes do tratamento do diabetes, 
visando minimizar os acidentes decor-
rentes do descarte, transporte e destino 
final inadequados destes resíduos.

A seguir, algumas recomendações 
adaptadas para o gerenciamento dos 
resíduos gerados no domicílio, tendo 
como base as legislações existentes 
para os serviços de saúde.

Todos os perfurocortantes e mate-
riais com sangue resultantes da apli-
cação de insulina, realização de testes 
de glicemia, assim como, os insumos 
usados na bomba de infusão de insu-
lina (cateter, cânula e agulha guia) 
gerados no domicílio, devem ser des-
cartados em coletores específicos para 
perfurocortantes, como os utilizados 
nos serviços de saúde. Na ausência do 
coletor próprio para perfurocortantes, 
recomenda-se recipiente com caracte-
rísticas semelhantes: identificado como 
material contaminado, inquebrável, 
paredes rígidas, resistentes à perfura-
ção, boca larga (o suficiente para colo-
car os materiais sem acidentes) e tampa.

 Apesar de comum, o uso de gar-
rafa pet para descarte de perfurocor-
tantes não é o recipiente mais reco-
mendado, pois este não atende às 
principais características estabelecidas 
para coletor de perfurocortantes e 
medicamentos.

Os frascos de insulina e análogos, 
assim como as canetas descartáveis 
(insulinas, análogos de insulina e GLP1) 
e os reservatórios de insulina das bom-
bas de infusão de insulina deveriam 

ser descartados como medicamentos, 
porém no domicílio devem ser descar-
tados no mesmo coletor utilizado para 
os perfurocortantes.

As canetas recarregáveis podem ser 
descartadas em lixo comum ou reciclável.

As pilhas e baterias dos monito-
res de glicemia e bomba de infusão 
de insulina devem ser descartadas em 
coletores específicos, hoje disponibi-
lizados em alguns serviços de saúde, 
incluindo farmácias e em alguns mer-
cados de grandes redes.

É indispensável orientar que o 
recipiente com perfurocortantes deve 
ser mantido em local de fácil acesso, 
porém seguro. Jamais tentar resgatar 
algo dentro do coletor. Esses cuida-
dos previnem acidentes com adultos, 
crianças e animais de estimação.

As Unidades Básicas de Saúde são 
os serviços indicados para receberem 
os recipientes preenchidos com per-
furocortantes e medicamentos. Nessas 
unidades, os profissionais devem 
orientar quanto à rotina para a entrega 
dos coletores com segurança, conside-
rando o trajeto entre o domicílio e a 
unidade de saúde. 

É importante conhecer o fluxo e 
todas as pessoas envolvidas no manu-
seio dos resíduos gerados nos domicí-
lios, incluindo profissionais de saúde, 
profissionais responsáveis pela coleta 
dos resíduos, além das pessoas conhe-
cidas como “catadores de lixo”; uma vez 
que todos esses profissionais enfrentam 
riscos de acidentes e estão diariamente 
expostos à contaminação com agentes 
biológicos envolvendo perfurocortan-
tes. Além do ferimento, a grande preo-
cupação em um acidente dessa natu-
reza é a possibilidade de infecção com 
um patógeno de transmissão sanguí-
nea, especialmente os vírus das hepati-
tes B (HBV) e C (HCV) e vírus da imuno-
deficiência humana (HIV).

Os resíduos gerados nos domicí-
lios, decorrentes do tratamento do dia-
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betes representam um grande desafio 
para os gestores públicos de vários 
seguimentos, para criar e implantar 
políticas públicas e criar legislações 
específicas que colaborem para o 
manejo correto destes resíduos. 

Todas as recomendações para 
o manejo adequado dos resíduos 
gerados no domicílio, decorrentes 
do tratamento do diabetes, devem 
ter como objetivo proporcionar 
encaminhamento seguro e eficiente, 
visando à proteção das pessoas, dos 
animais, à preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e do 
meio ambiente (C).

REUSo – A IMPoRTÂNCIA DE 
CoNHECER E oRIENTAR oS RISCoS

Existem recomendações e legislações 
nacionais que definem as seringas e 
agulhas descartáveis como produtos 
de uso único e  não existem  estudos 
que recomendam a prática do reuso 
de seringas e agulhas  com segu-
rança. Portanto, o reuso não deve ser 
recomendado pelos profissionais de 
saúde.34,36,37,39

A Anvisa, por meio da Resolu-
ção da Diretoria Colegiada (RDC) no 
2.605, de 11/08/2006, estabeleceu a 
lista de produtos médicos enquadra-
dos como de uso único e proibidos 
de serem reprocessados. Entre os 
produtos relacionados estão as agu-
lhas com componentes plásticos e as 
seringas plásticas, como as utilizadas 
para aplicar insulina. 34

A Resolução da Diretoria Cole-
giada (RDC) no 156, de 11/08/2006, 
que dispõe sobre registro, rotula-
gem e reprocessamento de produ-
tos médicos, indica que, nas emba-
lagens das agulhas e seringas, tenha 
impresso a recomendação de uso 
único. Portanto, as características 
de fabricação e esterilidade dos pro-

dutos descartáveis são garantidas 
pelos fabricantes apenas no primeiro 
uso.35 Ainda, segundo a ABNT e NBR, 
a ABNT NBR ISO 8537, de 8/2006, 
determina o uso de um símbolo “uso 
único” impresso no corpo da seringa 
de insulina.36

Na antiga Portaria 4/86, da Vigi-
lância Sanitária de Medicamentos 
(DIMED), constava que produto 
médico-hospitalar, após o uso, perde 
suas características originais ou que, 
em função de outros riscos reais ou 
potenciais à saúde do usuário, não 
pode ser reutilizado.37

As principais alterações decor-
rentes do reaproveitamento  das agu-
lhas das seringas e das  canetas são:  a 
perda da lubrificação  a perda da afia-
ção e alterações no bisel da cânula; os 
riscos de quebra  e bloqueio do fluxo 
devido a cristalização da insulina.

Na seringa, com o reuso, a escala 
de graduação desaparece ampliando, 
significativamente, os erros no registro 
da dose de insulina.

 Todas as  alterações decorrentes 
do reuso de seringas e agulhas, pre-
dispõem o paciente ao desconforto 
e à dor durante a aplicação, além de 
erro no registro da dose, imprecisão na 
dose injetada, desperdício de insulina, 
lipo-hipertrofia e consequente altera-
ção no controle da glicemia.9,14,17 

Devido ao reuso,  não é possível 
garantir a esterilidade das seringas 
e agulhas, aumentando os riscos 
de infecção. Estudo publicado pela 
ADA, em 2004, demonstrou que 
as condições da pele do paciente 
podem favorecer o aparecimento 
de infecção, sobretudo se ele apre-
sentar higiene pessoal deficiente, 
doença aguda simultânea ou imuni-
dade diminuída.5

Outra realidade  é o forneci-
mento inadequado ou insuficiente 
de medicações e materiais para apli-
car insulina, para as pessoas cadas-

tradas no SUS, que levam as famílias 
a adotarem estratégias variadas, 
como a prática de reutilização de 
seringas, na tentativa de minimizar 
os custos com o tratamento.

No caderno 36, da Atenção 
Básica do Ministério da Saúde,40 
o reuso é recomendado, conside-
rando que, se alguns critérios forem 
obedecidos, nem todos os pacien-
tes apresentarão lesões na pele e/
ou no tecido subcutâneo, assim 
como infecções relacionadas a esta 
prática.40 Entretanto, não há emba-
samento científico suficiente para 
assegurar que não haverá danos 
ao tratamento, já que não há como 
garantir que as pessoas  seguirão 
corretamente as recomendações 
para minimizar a ocorrência de com-
plicações relacionadas ao reuso.39

 Vale lembrar, que grande parte 
das pessoas com DM2, possuem baixa 
acuidade visual e  cometem erros gra-
ves no registro da dose de insulina na 
seringa, que perde a escala de gradua-
ção após o reuso.

Com o reuso, o tratamento poderá 
ficar mais oneroso para o governo, 
considerando os custos com o des-
perdício de insulinas e análogos de 
insulina e, principalmente, com o trata-
mento das complicações agudas e crô-
nicas que poderão surgir.

Um estudo russo sobre reuso 
The Risks of Repeated Use of Insulin 
Pen Needles in Patients with Diabe-
tes Mellitus, inspirado na realidade 
do país, demonstrou que o reuso de 
agulhas produz mais dor e que após 
apenas uma utilização da agulha é 
possível detectar microrganismos 
na agulha, com consequente inje-
ção destes na próxima aplicação, 
caso a agulha seja reutilizada. As 
reações inflamatórias nos locais de 
injeção foram observadas somente 
nos pacientes que reutilizaram as 
agulhas. Os autores concluíram que a 
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reutilização de agulhas para canetas 
não é uma prática recomendada. 43

Há carência, na literatura, de  estu-
dos prospectivos de avaliação dos ris-
cos, envolvendo um grande número 
de pacientes e com avaliação do con-
trole glicêmico. 38,39

Diante do exposto, a prática de 
reutilização de seringa e agulha para 
caneta não deve ser estimulada pelos 
profissionais da saúde; porém, eles 
devem oferecer subsídios, por meio 
da educação em diabetes, para que o 
paciente conheça os riscos de se reu-
tilizar agulhas para canetas e serin-
gas, e os impactos que podem ocor-
rer no controle glicêmico, uma vez 
que ainda é expressivo o desconheci-
mento dos riscos da reutilização por 
parte dos usuários.

A implantação e o aprimoramento 
de Programas de Educação em Dia-
betes proporcionará aos profissionais 
conhecimento, subsídios e suporte 
educacional necessários para educar 
os clientes, possibilitando que eles 
façam a melhor escolha, considerando 
os seus recursos socioeconômicos e 
direitos à saúde.

SEGURANçA Do PRoFISSIoNAL 
E Do PACIENTE

Os profissionais da saúde estão 
sujeitos a inúmeros riscos, entre eles, 
o de acidente com material perfuro-
cortante, que expõe os trabalhadores 
a microrganismos patogênicos, 
resultando em impactos emocionais, 
psicológicos, físicos e financeiros 
importantes. O agravante é que, no 
ambiente dos serviços de saúde, a 
exposição dos profissionais aos agen-
tes microbiológicos é maior.42

No Brasil, a Norma Regulamenta-
dora 32 (NR 32), de novembro de 2005, 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), tem o objetivo de estabelecer 

medidas de proteção à segurança e 
à saúde dos trabalhadores dos ser-
viços de saúde, bem como daqueles 
que exercem atividades de promoção 
e assistência à saúde geral.25 No item 
32.2.4.16, a NR 32 assegura o uso de 
materiais perfurocortantes com dispo-
sitivo de segurança.25 

Em agosto de 2011, a Portaria MTE 
1748 traz uma nova redação ao item 
32.2.4.16 da NR 32, passando a vigorar 
com a seguinte redação: “O empre-
gador deve elaborar e implementar o 
Plano de Prevenção de Riscos de Aci-
dentes com Materiais Perfurocortantes 
(PPRA), conforme as diretrizes estabe-
lecidas no Anexo III desta Norma Regu-
lamentadora.” 25,43

Na aplicação de medicamentos 
injetáveis para o tratamento do diabe-
tes, o profissional de saúde deve utili-
zar seringa de insulina e agulha para 
caneta com dispositivo de segurança, 
assim como, na punção capilar para 
realizar teste de glicemia, o profissional 
deve usar lancetas com dispositivo de 
segurança, a fim de reduzir a incidência 
de lesões com perfurocortantes.25,42 

Até o momento (junho de 2014), 
não está disponível, em larga escala, 
no mercado brasileiro, agulhas para 
caneta com dispositivo de segu-
rança. Nesse caso, o profissional deve 
apenas informar o uso correto, acom-
panhar o procedimento e orientar no 
que for necessário.

Os Centers for Diseases Control 
and Prevention (CDC), nos Estados Uni-
dos, estimam que, anualmente, ocor-
ram aproximadamente 385 mil aciden-
tes com materiais perfurocortantes 
envolvendo trabalhadores da saúde 
que atuam em hospitais. Exposições 
semelhantes também ocorrem em 
outros serviços de assistência à saúde, 
como instituições de longa perma-
nência para idosos, clínicas de atendi-
mento ambulatorial, serviços de aten-
dimento domiciliar (home care), servi-

ços de atendimento de emergência e 
consultórios particulares. Os acidentes 
percutâneos com exposição a material 
biológico estão associados, sobretudo, 
com a transmissão do HBV, do HCV e 
do HIV, e também podem estar envol-
vidos na transmissão de outras deze-
nas de patógenos. 42

Estudos recentes têm sugerido 
possível associação entre infecção 
pelo HCV e DM2, relatando prevalên-
cia elevada de infecção pelo HCV nessa 
população. 44,45

Um estudo realizado no Ambula-
tório de Diabetes do Serviço de Endo-
crinologia e Metabologia do Hospital 
de Clínicas de Curitiba, no Paraná, 
mostrou que há maior prevalência de 
infecção pelo HCV em diabéticos tipo 
2. O estudo comparou a prevalência do 
HCV em diabéticos tipo 1, tipo 2 e doa-
dores de sangue, tendo em vista que 
os doadores de sangue não são uma 
população sabidamente diabética. 44

Durante o Workshop on Injection 
Safety in Endocrinology (WISE), 45 reali-
zado em Bruxelas, em outubro de 2011, 
reuniram-se 57 líderes de 14 países 
para a discussão da aplicação da nova 
diretiva da União Europeia (UE) para o 
cuidado em diabetes. Foram apresen-
tados os dados de uma grande pes-
quisa europeia sobre acidentes com 
perfurocortantes sofridos por enfer-
meiros.38 Esses dados confirmaram que 
lesões com perfurocortantes e risco de 
exposição ao sangue no tratamento 
do diabetes existem, em uma grande 
variedade, e que lesões com agulhas e 
lancetas são as mais frequentes no ser-
viço de saúde. De acordo com a diretiva 
da UE, tais lesões podem ser evitadas 
por uma série de medidas, que incluem 
a implementação de procedimentos 
seguros, fornecendo dispositivos que 
contenham mecanismos de proteção e 
engenharia segura. Novas recomenda-
ções específicas para a segurança das 
aplicações em diabetes foram elabora-
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das, discutidas e aprovadas pelos parti-
cipantes do WISE. 45 

Na publicação  Wise  Recom-
mendations, de janeiro de 2012, os 
tópicos abordados incluem: riscos 
de exposição a lesões com perfuro-
cortantes, diretiva da UE, implica-
ções dos dispositivos de segurança, 
implicações na técnica de aplicação, 
educação e formação, valor de cons-
ciência e responsabilidade.36 Essas 
recomendações de segurança visam  
garantir punções para testes de gli-

cemia e aplicações seguras e eficazes 
de medicamentos injetáveis para o 
tratamento do diabetes e em grande 
parte livres de acidentes.45 

O fornecimento de produtos 
com dispositivo de segurança e pro-
fissionais conscientizados ajudarão 
a tornar mais seguro o ambiente de 
trabalho, não só para os profissio-
nais que utilizam estes produtos, 
mas também para todos os outros 
trabalhadores que atuam nos servi-
ços de saúde e pacientes. 

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

O Institute for Safe Medication Practices (ISMP) classifica a insulina como medicamento potencialmente 
perigoso.12-13 Recomenda-se a elaboração de um manual de procedimento – Procedimento Operacional 
Padrão (POP),referente à técnica de preparo e à aplicação de insulina, em todos os serviços de saúde

A

A publicação New Injection Recommendations for Patientes with Diabetes, tem recomendações que 
oferecem aos profissionais um guia prático e seguro relacionado ao manejo do paciente com diabetes que 
faz tratamento com injetáveis2 

A

As insulinas apresentam boa estabilidade e tem a sua ação biológica preservada, desde que devidamente 
preservada6,9-10 A

As suspensões de insulinas humanas (NPH e bifásicas) devem ser homogeneizadas antes do uso. 
Recomenda-se 20 movimentos suaves2,21 A

As seringas para preparar e aplicar insulina devem ter escala graduada em unidades, preferencialmente 
com agulha fixa2,5,36 A

As agulhas curtas para o tratamento do diabetes com injetáveis previnem a aplicação IM e o seu uso é 
seguro para todas as  pessoas2,18-20 A

O reuso de agulhas e seringas de insulina não deve ser recomendado pelos profissionais de saúde. Não ex-
istem estudos prospectivos de avaliação dos riscos do reuso, envolvendo um número grande de pacientes 
com avaliação do controle glicêmico2,34,39,44  

B

Os perfurocortantes e os materiais com sangue, gerados no domicílio, devem ser descartados em 
coletores específicos para perfurocortante. Na ausência do coletor próprio para perfurocortante, 
recomenda-se recipiente com características semelhantes. Este procedimento previne acidentes e riscos à 
saúde24,25,42-45

C

O profissional de saúde deve utilizar seringa de insulina e agulha para caneta com dispositivo de segu-
rança, sempre que for aplicar medicamentos injetáveis para o tratamento do diabetes25,42-45 A

Recomenda-se que todos os serviços, privados e públicos, tenham programas atualizados de educação 
em diabetes e capacitações regulares para os profissionais de saúde

C

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência;                                     
(C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais

CoNSIDERAçÕES FINAIS

A produção de novas insulinas e de 
novos dispositivos de aplicação auxi-
liam, de modo significativo, a adesão 
ao tratamento com insulina.

Atualmente, procura-se oferecer 
às pessoas com diabetes melhores 
condições de assistência visando 
ao bom controle glicêmico, e é 
necessário que instituições priva-
das e públicas sejam estruturadas e 
organizadas para atender os clien-
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tes com diabetes, considerando as 
peculiaridades e a complexidade 
desta patologia. Além disso, é neces-
sário que enfermeiros, médicos, far-
macêuticos, nutricionistas, educa-
dores físicos e outros profissionais 
de saúde que prestam assistência a 
clientes com diabetes, nos diversos 
níveis de atenção, sejam capacita-
dos e tenham recursos disponíveis 
para prestar assistência de quali-
dade, assim como, para capacitar 
seus clientes e cuidadores quanto 
ao preparo e à aplicação de insulina 
e de outros medicamentos injetá-
veis para o tratamento do diabetes. 
Realizar educação em diabetes.
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INTRoDUção

A administração de insulina é parte 
fundamental do tratamento de pacien-
tes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
e em diversas situações também 
daqueles com DM tipo 2 (DM2). A insu-
lina está disponível para o tratamento 
do diabetes há mais de 85 anos, mas 
somente nas últimas duas décadas que 
foram introduzidas importantes altera-
ções nas formulações da insulina, assim 
como a generalização da medida da gli-
cemia capilar com mínimo desconforto 
para o paciente e com segurança nos 
resultados obtidos. Esses fatos, aliados 
ao melhor conhecimento da fisiopa-
tologia da doença e da necessidade 
da manutenção da glicemia dentro de 
alvos bastante estritos, ocasionaram 
uma verdadeira revolução no conceito 
da melhor terapia possível. O conceito 
de bom controle da glicemia envolve 
educação do paciente, familiares, cui-
dadores e médicos para a escolha de 
medicamentos e do ajuste das doses 
de insulina com base em algoritmos, 
além de possibilitar maior flexibilidade 
nos hábitos de vida sem perder a quali-
dade da atenção.

Durante a hospitalização, a hiper-
glicemia pode afetar negativamente 
o balanço hídrico (pela glicosúria e 
desidratação), a função imune e a infla-
mação, pois está associada à depres-
são da função leucocitária, adesão de 
granulócitos, quimiotaxia, fagocitose, 

Tratamento com insulina em pacientes 
internados

formação de superóxidos, o que pode 
aumentar o influxo de polióis e de pro-
dutos de glicação avançada. Essas alte-
rações são reversíveis com a correção 
da hiperglicemia.

O estado hiperglicêmico do 
paciente hospitalizado, até poucos 
anos, era visto apenas como um efeito 
dos hormônios contrarreguladores em 
situações de estresse, como o hormônio 
do crescimento (GH), a adrenalina e o 
cortisol. Hoje, estudos prospectivos de 
intervenção demonstram que a hiper-
glicemia hospitalar está associada ao 
aumento da morbimortalidade e que a 
manutenção da glicemia em intervalo 
curto reduz esses desfechos. Pacientes 
internados em unidade de terapia 
intensiva (UTI), em ventilação mecâ-
nica e no pós-operatório foram ran-
domizados para dois alvos glicêmicos. 
No grupo que manteve glicemia entre 
80 e 110 mg/dl houve redução impor-
tante da mortalidade (4,6% vs. 8%). 
Além disso, houve diminuição de sepse 
(-46%), insuficiên cia renal aguda com 
necessidade de diá lise (-41%), transfu-
são sanguí nea (-41%) e neuropatia do 
paciente grave (-44%). Foi demonstrado 
que a permanência hospitalar aumenta 
um  dia a cada 50 mg/dl de glicose > 
150 mg/dl.

Reserva-se a indicação do uso de 
insulina no tratamento do DM2 para dia-
béticos sintomáticos, com hiperglicemia 
grave, em cetoa cidose ou coma hiperos-
molar, ou para aqueles que não respon-

dam ao tratamento com dieta, exercício 
e/ou medicamentos anti-hiperglice-
miantes em monoterapia ou em combi-
nação. Também está indi cado o uso de 
insulina para pacientes hospitalizados.

Dependendo da situação clínica, 
pacientes internados não necessitam 
obrigatoriamente de insulinização 
sem pre. No entanto, é opinião geral 
que a metformina seja descon ti nuada, 
principalmente para procedimen-
tos cirúrgicos, mesmo que simples, e 
quando da necessidade da utilização 
de contraste radiológico, devido ao 
risco de acidose láctica e de insuficiên-
cia renal pós-contraste. Outros agentes 
orais podem ser mantidos, quando em 
si tua ção clínica leve, ou pode-se man-
tê-los e adicionar insulina em algumas 
situações. Em quadros is quêmicos, co - 
ro narianos e cerebrais, as sulfonilureias 
devem ser descon ti nuadas.

A dificuldade no manuseio de 
pacientes graves com drogas orais, no 
entanto, praticamente induz a insulini-
zação naqueles em ambiente hospitalar.

São vários os aspectos a serem ava-
liados em pacientes internados e em 
estado hiperglicêmico para o sucesso 
na insulinoterapia. Deve-se avaliar se 
a hiperglicemia é recente, relacionada 
com o estresse ou se o paciente é dia-
bético. Os níveis de hemoglobina gli-
cada (HbA1c) são de utilidade nesse 
caso, pois a hiperglicemia aguda não 
aumenta os seus níveis. Se o paciente 
for diabético, é necessário saber o tipo 
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de diabetes (1 ou 2), quais as medi-
cações estavam em uso e como era o 
seu controle metabólico prévio à inter-
nação. Como várias medicações têm 
efeito hiperglicemiante, é importante 
saber quais os medicamentos em uso 
e sua real necessidade (como utiliza-
ção de esteroides, imunossupressores 
e antipsicóticos). Para o planejamento 
terapêutico deve-se também con-
siderar o tipo de dieta prescrito ao 
paciente, se está em jejum, em nutrição 
enteral ou parenteral e se recebe infu-
são de soro glicosado. Consideram-se 
também, no planejamento, o horário 
das refeições e dos procedimentos 
e a necessidade de suspensão das 
refeições ou não. Por vezes, situações 
clínicas como náu seas, vômitos ou ano-
rexia podem comprometer a insulini-
zação. Obviamente, é importante 
conhecer o grau de treinamento da 
enfermagem e orientar com detalhes 
todas as características do processo.

ABoRDAGEM No ESTADo 
PERIoPERATÓRIo

Nesse aspecto devemos considerar se 
o paciente será submetido à cirurgia 
de urgência ou se ela é eletiva.

Em procedimentos de urgência é 
essencial que o paciente seja mantido em 
ótimo estado de hidratação e que seja 
controlado metabolicamente com insu-
lina de ação rápida ou análogos ultrarrá-
pidos. Pode ser utilizado o esquema de 
insulina em bomba de infusão. Prepara-se 
a solução diluindo-se 100 UI de insulina 
regular humana ou análogo ultrarrápido 
em 100 ml de soro fisiológico. Assim, fica-
se com uma solução com 1 UI por ml. A 
infusão adequada é ao redor de 0,1 UI/
kg de peso/hora, mas deve ser titulada 
pelo monitoramento. Pacientes obesos e 
com grande resistência insulínica neces-
sitam de doses maiores. Deve ser estipu-
lada uma meta a ser atingida, em geral 

entre 80 e 150 mg/dl. Assim, por meio 
do monitoramento da glicemia capilar, 
devemos adequar a velocidade de infu-
são. Se a glicemia estiver < 100 mg/dl, 
recomenda-se interromper a infusão, e se 
< 70 mg/dl, iniciar infusão de uma ampola 
de glicose a 50% e reavaliar a glicemia. Por 
outro lado, se os valores estiverem acima 
do limite superior preconizado (150 mg/
dl), aumentar a infusão entre 30% e 50%, 
e se estiver com valores muito elevados 
(> 300 mg/dl), recomenda-se duplicar 
ou mesmo quadruplicar a velocidade de 
infusão. Quando o paciente já estiver se 
alimentando por via oral (VO) ou mesmo 
enteral, é recomendada a troca da via 
intravenosa (IV) para a subcutâ nea (SC) 
e, nessa situação, deve-se utilizar insulina 
basal (neutral protamine Hagedorn (NPH) 
ou análogos de ação prolongada) antes da 
refeição matinal. Deve-se iniciar com dose 
correspondente a dois terços ou 50% do 
total de insulina regular necessário no dia 
anterior. Mesmo assim, recomendam-se a 
manutenção do monitoramento e a utili-
zação de insulinas rápidas nas refeições.

Para cirurgias eletivas o paciente 
deve ser preparado para rea li zar o pro-
cedimento em um estado metabólico 
ótimo. É recomendável que, além do 
controle adequado, haja monitoriza-
ção e identificação das eventuais mor-
bidades associadas, assim como das 
complicações crônicas da doen ça. A 
avaliação cardiovascular prévia é essen-
cial e o paciente necessita avaliações 
clínica, laboratorial e eletrocardiográ-
fica. Qualquer suspeita clínica deve ser 
seguida de investigação adequada. Para 
os pacientes com DM2 e que apresen-
tem outros fatores de risco como hiper-
tensão arterial, dislipidemia, tabagismo 
e história de eventos cardiovasculares 
prévios ou mesmo história familiar, essa 
investigação deve ser bem detalhada.

O tipo de terapia de controle gli-
cêmico durante o perío do periopera-
tório vai depender dos tipos de dia-

betes, do grau de controle glicêmico 
prévio, do tipo de terapia prévia e do 
tipo de cirurgia.

Recomenda-se a suspensão do 
eventual uso de metformina dois  dias 
antes do procedimento. Se a doença 
está bem controlada e o paciente 
em uso de agentes hipoglicemiantes 
orais, esses devem ser suspensos no 
dia da cirurgia, devendo-se controlar 
o paciente com insulina prandial. Aos 
pacientes que já utilizam insulina deve-
se administrar glicose para evitar hipo-
glicemia e tratar com insulina regular 
ou análogo ultrarrápido. Aqueles que 
utilizam drogas orais geralmente não 
necessitam de insulina para cirurgias 
pequenas e procedimentos diagnósti-
cos não invasivos. Para cirurgias maio-
res usa-se insulina, e a melhor técnica 
é administrar com bomba de infusão, 
como descrito anteriormente.

TRATAMENTo EM SITUAçÕES 
CLÍNICAS CRÍTICAS

Uma situação frequente em clínica é 
a descompensação glicêmica pós-in-
farto do miocárdio. Devido à elevação 
dos hormônios contrarreguladores, 
cortisol e catecolaminas, que acontece 
pela situação de estresse agudo, ocorre 
uma elevação da glicemia. Esta hiper-
glicemia se acompanha de mortalidade 
intra-hospitalar elevada tanto em 
pacientes já reconhecidamente 
diabéti cos como em não diabéticos. 
Nessa situação é essencial a manuten-
ção da glicemia dentro de um intervalo 
estreito como entre 100 e 150 mg/dl. 
Também é essencial que se evitem 
situações de hipoglicemia devido ao 
risco cardiovascular associado (pro-
longamento do intervalo QT e risco 
de taquiarritmia). No estudo Diabetes 
and Insulin-Glucose Infusion in Acute 
Myocardial Infarction (DIGAMI) ficou 
demonstrado que a infusão de glicose, 
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insulina e potássio no perío do ime-
diato pós-infarto melhora a sobrevida a 
longo prazo tanto em diabéticos como 
em não diabéticos. O exato meca-
nismo desse efeito não é totalmente 
conhecido, mas deve ser lembrado que 
a ação energética dos ácidos graxos 
livres no miocárdio normal passa a ser 
fator desencadeante de sobrecarga de 
cálcio e arritmia em miocárdio is quê-
mico. Em estudos experimentais, ficou 
demonstrado que ácidos graxos livres 
aumentam a demanda de oxigênio no 
miocárdio is quêmico e reduz a contra-
tilidade  muscular cardía ca. A adminis-
tração de insulina reduz os ácidos gra-
xos livres e facilita a captação de glicose 
pelo miocárdio. Também reduz a degra-
dação proteica do miocárdio e reduz o 
tromboxano A2 (TXA2) e a atividade do 
inibidor do ativador do plasminogênio 
(PAI-1).

Em outras situações clínicas gra-
ves, o princípio de insulinização é 
semelhante à condição descrita para o 
infarto do miocárdio.
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Preparo pré e pós-operatório do paciente  
com diabetes mellitus

INTRoDUção

Mais de 50% dos pacientes diabéti-
cos têm chance de serem submetidos 
a alguma cirurgia pelo menos uma 
vez na vida (B).1,2

Um grupo observou o risco de 
mortalidade 1,5 vez maior em pacien-
tes diabéticos.3 Por outro lado, outros 
grupos mostraram não haver diferença 
na mortalidade em pacientes diabéti-
cos submetidos a cirurgia de revascula-
rização coronariana (A).4,5 

Avaliações mais recentes mostra-
ram redução da mortalidade em pa-
cientes diabéticos submetidos à cirur-
gia cardíaca quando em tratamento 
insulínico intensivo.6-8

Essa observação também foi evi-
denciada em outras séries: pacientes in-
fartados, diabéticos ou não, submetidos 
à angioplastia primária, em tratamento 
insulínico intensivo, mostraram uma re-
dução de cerca de 30% na mortalidade.9 
Resultados semelhantes foram encon-
trados por Van den Berghe, que avaliou 
mais de 1.500 pacientes, diabéticos ou 
não, internados em UTI, em sua grande 
maioria em pós-operatório imediato e 
também submetidos a esquema insulí-
nico intensivo, com redução significativa 
de morbimortalidade (A).10

Mais duas publicações do mesmo 
grupo belga evidenciaram redução da 
morbimortalidade em pacientes interna-
dos em UTI e submetidos à terapia insulí-

nica intensiva. Vale ressaltar que tais van-
tagens foram mais evidentes naqueles 
que permaneceram internados por um 
período superior a três dias (A).11,12

CoMPLICAçÕES CIRúRGICAS

O estresse cirúrgico pode desencade-
ar cetose e cetoacidose, que, por sua 
vez, pode ocasionar outras condi-
ções, tais como desequilíbrio hidroe-
letrolítico e distensão abdominal, po-
dendo inclusive sugerir a necessidade 
de nova intervenção.

Por outro lado, o risco de hipogli-
cemia, em consequência do jejum pro-
longado ou mesmo como complicação 
da insulinização intensiva, também é 
outra complicação possível.

O diabetes malcontrolado predis-
põe a uma pior resposta à infecção. A 
hiperglicemia altera a função leuco-
citária, especialmente a quimiotaxia e 
a fagocitose, aumentando o risco de 
sangramento e prejudicando os pro-
cessos inflamatório e de cicatrização. 
Também induz estresse oxidativo e 
trombose (B).13,14

As complicações anestésicas 
(arrit mias, hipotensão e depressão 
res  pi ratória) e as cardíacas (infarto 
agu do do miocárdio [IAM] e edema 
agudo do pulmão [EAP]) merecem 
toda atenção durante o procedimen-
to cirúr gico, bem como no pós-ope-
ratório (Quadro 1).

QUADRo 1 Complicações cirúrgicas 
em diabéticos

1. meTabólicas

•	 Hiperglicemia
•	 Cetoacidose
•	 Coma hiperosmolar
•	 Hipoglicemia
•	 Distúrbio eletrolítico

2. anesTésicas

•	 Arritmia
•	 Hipotensão (choque)
•	 Depressão respiratória

3. cardíacas

•	 Infarto agudo do miocárdio
•	 Edema agudo de pulmão 

(hipervolemia)

4. renais

•	 Insuficiência renal aguda
– Choque
– Sepses

5.  infecciosas

ALTERAçÕES METABÓLICAS

O trauma cirúrgico, que se inicia na in-
dução anestésica, acarreta efeitos me-
tabólicos, como aumento dos hormô-
nios da contrarregulação insulínica, tais 
como: catecolaminas, cortisol, gluca-
gon e hormônio do crescimento (GH). 

Essas alterações são responsáveis 
pe  lo intenso catabolismo, fenômeno ob-
ser  vado no período pós-operatório (A).
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CUIDADoS PRÉ-oPERATÓRIoS

Avaliação das funções renal, cardiovas-
cular e neurológica deve ser realizada 
no período pré-operatório. Adicional-
mente, as funções respiratória e hepá-
tica também necessitam ser avaliadas.

AVALIAção DA FUNção RENAL

Como a nefropatia diabética está pre-
sente em grande número de pacientes 
diabéticos, tipo 1 ou 2, avaliação da 
função renal se impõe nesse período. 
Dosagem de ureia, creatinina e eletróli-
tos (Na, K, Mg), além da urinálise, são 
em geral suficientes.

Em pessoas com diabetes de longa 
evolução, oportuna seria a realização 
do clearance de creatinina com a urina 
de 24 horas.

AVALIAção DA FUNção 
CARDIoVASCULAR (QUADRo 2)

A doença cardiovascular (DCV) é comu-
mente encontrada em pacientes – dia-
béticos, mais do que 50% desses pa-
cientes morrerão dessa complicação. 
Essa situação se agrava ainda mais com 
a idade e com a duração do diabetes. 

Recomenda-se avaliação detalhada da 
função cardiovascular nesse período.

Exames mais sofisticados vão se 
tornando disponíveis, por exemplo: es-
core de cálcio permitindo a quantifica-
ção de cál cio coronariano por tomo-
grafia computadorizada (A).15 

Angiotomografia coronariana e ul-
trassonografia intravascular também 
são exames capazes de identificar le-
sões não detectadas pelos exames 
mais convencionais.

AVALIAção NEURoLÓGICA

Tem como principal objetivo detectar a 
presença de neuropatia autonômica, 
complicação comumente encontrada 
sobretudo em pacientes com diabetes 
de longa duração.

A presença de hipotensão postural 
e a frequência cardíaca fixa, tal como em 
transplantados, são alguns sinais que 
podem advertir quanto à presença de 
neuropatia autonômica cardiovascular.

Deve-se investigar neuropatia 
gastrintestinal, como gastroparesia 
dia bética e genitourinária (bexiga 
neurogênica).

USo DE INSULINA

Quando for instituída a insulinização 
venosa, deve ser dada atenção espe-
cial ao potássio. Avaliação da calemia a 
cada 2 a 4 horas é recomendável. Quan-
do necessário repor, fazê-lo com até 
20 mEq/l de cloreto de potássio (KCl), à 
razão de 100 ml/h, desde que a função 
renal seja normal (Quadro 3).

Tão logo se restabeleça a alimen-
tação por via oral, a infusão de insuli-
na deve ser interrompida. A interrup-
ção deve ser precedida pela aplicação 
de pequena dose de insulina regular 
e seguida do restabelecimento do 
tratamento prévio.

CIRURGIAS ELETIVAS

EM PACIENTES DIABÉTICoS 
INSULINoDEPENDENTES

Para procedimentos de pequena du-
ração ou que não necessitem de anes-
tesia geral, usar 1/3 ou 1/2 da dose 
habitual da insulina de depósito utili-
zada (Quadro 4).

QUADRo 2 Rotina de exames 
cardiovasculares

•	 Exame físico Avaliação de  
 hipotensão postural

 Pulsos periféricos

•	 Eletrocardiograma (ECG)
•	 Ecocardiograma – Ultrassonografia 

Intravascular (USIV)

•	 Teste ergométrico (caso haja alteração 
no ECG)

•	 Cintilografia cardíaca (caso haja 
alteração no teste de esforço)

•	 MAPA (portadores de hipertensão 
arterial malcontrolados)

MAPA: monitoração ambulatorial da pressão 
arterial.

QUADRo 3 Protocolo de insulinização venosa 

§ Solução: 100 unidades de insulina regular
Adicionadas a 100 ml de soro fisiológico (0,9%) 
Em cada 1 ml – 1 U de insulina

§ Monitorização horária da glicemia (períodos pré e pós-operatório)

§ Dose inicial: 1 U/h 

§ Algoritmo

Glicemia insulina (u/h)
<  70 0 (fazer 20 ml de glicose a 50%)

70 a 100 0

101 a 150 1

151 a 200 2

201 a 250 4

251 a 300 6

301 a 350 8

>  401 Fazer bolo de 0 ,1 U/kg
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Monitorar glicemia capilar a cada 2 
a 4 horas com reposição de insulina re-
gular subcutânea (SC) ou análogo ul-
trarrápido segundo o esquema.

Glicemia insulina

< 120 Não aplicar

120 a 160 1 unidade

161 a 200 2 unidades

201 a 250 4 unidades

251 a 300 6 unidades

> 301
Rever necessidade de 
insulinização venosa

EM PACIENTES DIABÉTICoS TIPo 2

Suspender hipoglicemiante oral, qual-
quer que seja, 1 a 2 dias antes da cirur-
gia. Manter dieta com rigor e monitorar 
a glicemia capilar. Se necessário, fazer 

insulina de depósito e/ou insulina re-
gular (Quadro 4).

No dia da cirurgia, poderá ser 
feito 1/3 ou 1/2 da dose da insulina 
de depósito, caso tenha sido utiliza-
da previamente.

No pós-operatório, recomenda-se 
a monitorização da glicemia a cada 3 a 
4 horas com reposição de insulina re-
gular ou análogo ultrarrápido segun-
do o esquema:

Glicemia insulina

< 120 Não aplicar

120 a 160 2 unidades

161 a 200 4 unidades

201 a 250 6 unidades

251 a 300 8 unidades

> 301
Rever necessidade de 
insulinização venosa

QUADRo 4 Recomendações para diabéticos durante cirurgia

meTas Gerais
Grau de 

recomendação

Prevenir hipoglicemia, cetoacidose e distúrbio hidroeletrolítico A

Controlar hiperglicemia – ideal: 100 a 140 mg/dl B

Agendar cirurgias eletivas pela manhã B

Reintroduzir alimentação por via oral tão logo quanto possível B

conTrole Glicêmico

usar insulina venosa duranTe a cirurGia

Para todos os diabéticos insulinodependentes A

Para todos os procedimentos maiores A

Para todos os procedimentos que necessitem anestesia geral B

Em cirurgias pequenas na presença de hiperglicemia ou cetose B

para diabéTicos Tipo 2

Suspender hipoglicemiantes orais: 48-72 h antes B

Monitorar glicemia capilar A

Se necessário, usar insulina de depósito A

Insulina durante a cirurgia: IV ou SC dependendo da glicemia B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – 
estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA

A qualquer momento, pacientes diabé-
ticos podem necessitar de cirurgia de 
emergência. Nessa circunstância, algu-
mas medidas práticas e rápidas, resumi-
das no Quadro 5, devem ser tomadas.

Algumas situações especiais, como 
obesidade, infecção intensa com sepses, 
uso de corticosteroides, transplantes e 
bypass cardiopulmonar, necessitam de 
altas doses de insulina. Alguns autores 
sugerem que a glicemia capilar seja rea-
lizada a cada 15 a 30 minutos nas cirur-
gias de bypass cardiopulmonar (B).2 

CoNCLUSÕES

O número de procedimentos cirúrgicos 
em pacientes diabéticos vem aumen-
tando, provavelmente pelo aumento da 
sobrevida. Consequen temente, tais pa-
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cientes são passíveis de sofrerem mais 
intervenções (cardiovasculares, oftal-
mológicas e vasculares periféricas).

Por outro lado, a morbimortali-
dade vem reduzindo, sem dúvida, em 
razão dos cuidados pré e pós-operató-
rios, pela vigilância rigorosa da glice-
mia com utilização de insulina venosa, 
além dos cuidados pós-operatórios 
em unidades apropriadas (A).

Recentemente, foi publicado o estu-
do denominado Nice-Sugar (Normogly-
cemia in Intensive Care EvaluationSurvi-
val Using Glucose Algorithm Regulation), 
em que foram randomizados mais de 
6.000 pacientes em 2 grupos, a saber :
•	 Grupo 1: insulinização intensiva, com 

alvo glicêmico entre 81 e 108 mg/dl.
•	 Grupo 2: controle convencional, 

com glicemia  < 180 mg/dl.
Cerca de 20% dos pacientes estuda-

dos, em ambos os grupos, eram diabéticos.
Foi encontrado um aumento significa-

tivo da mortalidade, bem como do núme-
ro de hipoglicemias severas (< 40 mg/dl) 
no grupo de insulinização intensiva (A).16

Com base nessas recentes infor-

mações, devemos ser menos rigoro-

sos em alvos glicêmicos tão estritos 

quando utilizarmos insulinização ve-

nosa em UTIs. 
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QUADRo 5 Diabetes e cirurgia de emergência

•	 Colher sangue para:

hemograma, glicose, ureia, creatinina, eletrólitos (Na, K, Mg) e gasometria

•	 Colher urina para urinálise

•	 ECG

•	 Iniciar hidratação parenteral

•	 Em caso de choque:

acesso venoso profundo

solução salina

aminas

•	 Em caso de cetoacidose ou hiperglicemia:

retardar temporariamente a cirurgia

iniciar infusão venosa de insulina*

•	 Monitorar glicemia horária
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INTRoDUção

A palavra bariátrica nasceu no século 
XX e tem sua raiz etimológica na pala-
vra grega barys ou baras – que signi-
fica “pesado” ou “pesadez” e “peso que 
abruma” – e, no vocábulo latino, iatria, 
do grego iatrikos, que significa “relativo 
ao tratamento médico”.

O termo cirurgia bariátrica foi des-
crito pelo Dr. Edward Mason, pai da 
cirurgia bariátrica, The Bariatric Col-
loquium in Iowa City em 1977, anos 
após o nascimento da cirurgia para 
induzir perda de peso, em 1954. A pri-
meira definição de cirurgia metabólica 
foi feita por Buchwald e Varco (C), em 
1978, que a definiram como a “manipu-
lação cirúrgica de um órgão ou sistema 
sem doença com o intuito de atingir 
um resultado biológico que leve a uma 
melhora potencial na saúde”.1,2 O pro-
cedimento realizado era a exclusão 
ileal para tratamento da hipercoleste-
rolemia familiar. Essa cirurgia foi pos-
teriormente abandonada por causar 
efeitos colaterais indesejáveis (B).3

Tanto a Sociedade Brasileira como 
a Americana de Cirurgia Bariátrica 
mudaram sua denominação para 
Sociedade de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica. O entendimento atual é 
que a maioria das cirurgias tem com-
ponentes relacionados com a perda 
de peso por restrição ou disabsorção 
(bariátrica) e elementos hormonais 
e metabólicos, que, conjuntamente, 

levam à reso lução das comorbidades 
associadas (metabólica).

A prevalência global de diabetes 
está aumentando, o que é atribuível ao 
incremento de novos casos impulsio-
nados por taxas de obesidade e enve-
lhecimento da população e à mortali-
dade em declínio (B).4 Embora a preva-
lência seja maior em países desenvolvi-
dos, a elevação das taxas de diabetes é 
maior nos países em desenvolvimento. 
O envelhecimento está associado ao 
declínio da função das células β do 
pâncreas, com baixos níveis de insulina 
plasmática e aumentada resistência à 
insulina (C).5

A obesidade mórbida atualmente 
é definida pelo Instituto Nacional de 
Saúde (NIH) americano como um índice 
de massa corporal (IMC) de ≥ 40 kg/m2, 
ou ≥ 35 kg/m2 na presença de doen-
ças associadas à obesidade (B).6 Nos 
Estados Unidos, entre 1980 e 2004, a 
prevalência de obesidade dobrou (IMC 
≥ 30), passando a incluir mais de 30% 
da população (B).7 Estima-se que exis-
tam 23 milhões de pessoas com IMC 
≥ 35 kg/m2 e 8 milhões com IMC ≥ 40 
kg/m2 (B).8 A maioria dos grandes estu-
dos epidemiológicos e a longo prazo 
indica que a obesidade está associada 
ao aumento de mortalidade (A) e que 
a expectativa de vida dos obesos é 
reduzida em cerca de 5 a 20 anos (B).9-11 
Observa-se, ainda, que a perda de peso 
associa-se à melhora dos fatores de 
risco intermediários para doença car-

diovascular, indicando que a perda de 
peso também reduz a mortalidade.10

Vale a pena destacar outros dois 
pontos: 1) os demais obesos mórbidos 
não diabéticos apresentam alto risco 
de desenvolver diabetes mellitus (DM) 
durante a vigência da obesidade e da 
resistência à insulina relacionada a ela; 
2) existe um grupo duas vezes maior 
de obesos grau II (IMC > 35 kg/m2) com 
DM cuja morbidade pode indicar a dis-
cussão da conduta cirúrgica bariátrica.

O tratamento da obesidade com 
terapias comportamentais (dieta e 
exer cícios) e medicamentos apresenta 
resultados relativamente ineficazes 
na manutenção do peso perdido. Na 
obesidade mórbida, esses resultados 
são ainda mais desapontadores. A par-
tir de 1991, várias sociedades médicas 
interna cionais estabeleceram, como 
critério de recomendação da cirurgia 
bariátrica, o insucesso do tratamento 
clínico em pacientes com IMC > 40 kg/
m2 ou > 35 kg/m2, nos casos de comor-
bidades graves associadas à possível 
reversão, com o emagrecimento indu-
zido pela cirurgia.6

Somando-se a isso: presença de 
risco cirúrgico aceitável; esclareci-
mento do paciente quanto ao segui-
mento a longo prazo e à manutenção 
de terapias dietéticas e suplementação 
vitamínica durante toda a vida; reali-
zação do procedimento por cirurgião 
habilitado; possibilidade de avaliação 
e seguimento com equipe multiprofis-

Cirurgia bariátrica em pacientes diabéticos
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sional das áreas clínica (endocrinolo-
gia), nutricional e psiquiátrica (B).12

IMPACTo METABÓLICo  
DA CIRURGIA BARIÁTRICA  
No DIABETES MELLITUS TIPo 2

Uma das primeiras grandes séries de 
cirurgias em pacientes diabéticos é o 
estudo de Greenville (B), no qual 165 
indivíduos diabéticos foram operados 
pelo bypass gástrico e 83% permane-
ceram em remissão do DM em 14 anos 
de seguimento.13 Outro importante 
estudo é o Swedish Obesity Study 
(SOS) (A), que compara um grupo de 
pacientes operados com outro de não 
operados.10 Após dois anos de segui-
mento, os dados do SOS indicam pre-
valência de DM de 8% no grupo-con-
trole e 1% no grupo operado e, após 
dez anos, 24% no grupo-controle e 
apenas 7% no operado.

Vários outros estudos demons-
tram remissão entre 70% e 90% dos 
casos, sendo evidentes menores taxas 
nos pacientes usuários de insulina, nos 
quais a capacidade funcional das célu-
las β pode estar muito comprometida. 
Por outro lado, a totalidade dos pacien-
tes que utilizam hipoglicemiantes orais 
reverte o DM com a cirurgia. O pro-
blema desses estudos observacionais 
é que nenhum deles foi planejado para 
verificar especificamente o efeito em 
indivíduos diabéticos (C).14

Em uma revisão de literatura siste-
mática, Buchwald et al. mostraram gra-
dação dos efeitos da cirurgia bariátrica 
na resolução do diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) de 98,9% para as derivações 
biliopancreáticas e duodenal switch; de 
83,7% para o bypass gastrojejunal; de 
71,6% para a gastroplastia; e de 47,9% 
para a banda gástrica (B).12 A interpo-
sição ileal associada à gastrectomia 
vertical (II-SG) foi avaliada em 120 

pacientes obesos mórbidos após um 
seguimento médio de 38 meses (25 a 
61 meses), determinando resolução do 
DM2 em 84% deles (C).

O estudo SOS mostrou diminuição 
de mortalidade em 29%, de infarto do 
miocárdio e de acidente vascular cere-
bral em 34%. Entretanto, o consumo de 
bebidas alcóolicas e os problemas rela-
cionados a esse consumo aumentaram 
mais de cinco vezes no grupo que se 
submeteu à cirurgia bariátrica.

A cirurgia bariátrica apresenta 
resultados favoráveis aos fatores 
de risco cardiovasculares. Há nítida 
melhora do perfil lipídico, da hiper-
tensão arterial, da apneia de sono, 
além de redução da hipertrofia ven-
tricular esquerda e espessamento da 
camada íntima média das carótidas 
após a cirurgia.

Mingrone et al.15 mostraram 
dados de comparação entre o bypass 
gástrico ou cirurgia de derivação 
bilio digestiva (DBP) e o tratamento 
con ven cional. Sessenta pacientes 
com pelo menos 5 anos de diabetes 
e IMC acima de 35 eram randomica-
mente divididos entre os três grupos. 
Após dois anos de acompanhamento 
nenhum paciente do grupo de trata-
mento medicamentoso convencional 
apresentava remissão do diabetes. A 
remissão estava presente em 75% do 
grupo bypass e 95% do grupo DBP. De 
forma interessante, a remissão rela-
cionada ao bypass foi dependente da 
perda de peso, fato que não aconte-
ceu na DBP. O grupo de tratamento 
clínico apresentou um controle pres-
sórico mais adequado. No grupo DBP 
a diminuição dos lípides (colesterol e 
triglicérides) foi mais acentuada.15

Schauer et al.16 analisaram 150 
pacientes com obesidade mórbida e 
diabetes descompensado. Foram ran-
domicamente divididos em três grupos: 
tratamento clínico, bypass gástrico ou 

gastrectomia vertical. Após 12 meses 
o controle glicêmico medido pela A1c 
e a perda de peso foram melhores no 
grupo operado, mas praticamente 
idêntico entre os dois tipos de cirurgia 
(A1c bypass – 6,4; A1c Gastrectomia 
6,6 - Perda de peso bypass 29 kg e Gas-
trectomia 25 kg). 

MECANISMoS DE Ação  
DAS TÉCNICAS CIRúRGICAS 
SoBRE A FISIoPAToLoGIA  
Do  DIABETES

CIRURGIAS RESTRITIVAS

As cirurgias puramente restritivas são 
representadas pela antiga gastroplas-
tia vertical de Mason, uma técnica 
praticamente abandonada no Brasil 
de vido ao reganho de peso e por sua 
inferioridade de resultados ponderais 
e metabólicos quando em comparação 
com o bypass gástrico. A versão atual 
da técnica puramente restritiva é a 
banda gástrica. O mecanismo de ação 
dessa técnica sobre o diabetes resume-
se à redução da resistência à insulina 
decorrente da perda de peso em si 
(Figura 1). Embora existam trabalhos 
publicados que mostram resultados 
positivos sobre a remissão do diabetes, 
isso não corresponde à prática encon-
trada no Brasil. Além disso, há uma 
tendência natural a não divulgação/
publicação dos resultados insatisfató-
rios sobre a perda de peso e inferiores 
na melhora das comorbidades. O SOS 
demonstra perdas ponderais de 25% 
do peso corporal após dez anos do 
bypass gástrico versus 13% na banda 
gástrica. A redução da insulinemia é 
de 54% e 25%, respectivamente, mais 
uma vez indicando a in ferioridade das 
técnicas puramente restritivas.
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CIRURGIAS DISABSoRTIVAS

Os procedimentos disabsortivos são 
eficazes para reduzir o peso e melhorar 
a sensibilidade à insulina. O primeiro 
procedimento bariátrico utilizado foi a 
derivação jejunoileal, iniciada em 1954 
e caracterizada por perdas maciças 
de peso, mas associada a altas taxas 
de complicações, como desnutrição, 
litíase renal e insuficiência hepática. 
Essa técnica foi abandonada. A versão 
atual e eficaz do método disabsortivo 
é representada pela BPD, cuja perda 
de peso média é de 80% sobre o peso 
excessivo inicial, com reversão do dia-
betes em pelo menos 85% dos casos. 
O sucesso dessa cirurgia em pacientes 
diabéticos é reflexo da disabsorção de 
lipídios (provável redução da lipotoxi-
cidade) e da intensa melhora da sen-
sibilidade à insulina. A BPD melhora a 
sensibilidade à insulina de forma mais 
intensa que a cirurgia de Capella (B).17 
Isso, no entanto, não confere superio-
ridade à cirurgia disabsortiva, pois nela 
as complicações crônicas, em especial 
a desnutrição, são mais intensas.

CIRURGIAS HoRMoNoINCRETÍNI-
CAS

A cirurgia de gastroplastia vertical com 
derivação jejunoileal é vista como uma 
evolução da gastroplastia vertical de 
Mason. Inicialmente, atribuíram-se 
resultados superiores à característica 
restritiva da cirurgia associada a uma 
disabsorção imposta pela derivação 
jejunoileal. Além disso, vários trabalhos 
de observação mostraram melhora do 
controle glicêmico poucos dias após 
a cirurgia, não se podendo atribuir 
esses resultados ao emagrecimento e 
tampouco à melhora da resistência à 
insulina (B).18 Na verdade, atribui-se à 
intensa redução da ingestão alimentar, 
acompanhada da paradoxal redução 

do apetite, à diminuição da produção 
do hormônio grelina (um orexígeno 
endógeno) pela exclusão do fundo 
gástrico do trânsito alimentar (C).19,20 
Essa redução deve ser importante na 
prevenção do reganho de peso a longo 
prazo. A reversão do diabetes deve-se 
a um aumento da sensibilidade à insu-
lina associado à melhora da função 
das células β (Figura 1), incluindo a 
recuperação da primeira fase de secre-
ção de insulina (C).21 Essa recuperação 
deve-se ao aumento do hormônio gas-
trintestinal com ação incretínica, pep-
tídio semelhante ao glucagon (GLP-1), 
secundário à derivação jejunoileal.

Ao contrário do GLP-1, demons-
trou-se queda do nível do polipeptídio 
insulinotrópico dependente de gli-
cose (GIP) após cirurgia bariátrica em 
três estudos e aumento deste em um 
estudo. Assim, ainda é incerta a parti-
cipação desse hormônio na melhora 
da resis tência insulínica após cirurgia 
bariátrica (C).22

Com exceção de algumas situa-
ções específicas, qualquer perda de 
peso determina melhora na sensi-
bilidade insulínica. Essa melhora é 
diretamente proporcional à perda de 
peso, em especial quando a gordura 
envolvida é a visceral, uma vez que a 
gordura subcutânea apresenta sensi-
bilidade menor à insulina. A gordura 
ectópica acumulada em vísceras, mus-
culoesquelético e fígado está especifi-
camente relacionada com a resistência 
à insulina. Alguns pontos devem ser 
considerados na análise da melhora na 
sensibilidade insulínica induzida pela 
perda de peso:
•	 A qualidade e a localização da gor-

dura são tão importantes quanto 
a quantidade que foi adquirida ou 
perdida.

•	 O gasto energético se correlaciona 
com a ação da insulina indepen-

dentemente das mudanças de 
peso.

•	 A atividade endócrina do tecido 
adiposo pode interferir na relação 
entre mudanças na adiposidade e 
na sensibilidade à insulina.

•	 Mudanças no peso corporal e sen-
sibilidade à insulina podem variar 
entre indivíduos diabéticos e não 
diabéticos.

•	 Anormalidades metabólicas idên-
ticas podem acometer indivíduos 
com IMC e etnias diferentes.
Especificamente para a cirurgia 

bariátrica, a compreensão de como 
o trânsito gastrintestinal é alterado 
pela operação pode ser a chave para 
interpretar os efeitos metabólicos para 
determinada perda de peso.

A cirurgia bariátrica consistente-
mente determina mudanças na função 
da célula β (B).23 Observam-se dimi-
nuição da concentração de insulina 
em jejum e secreção de insulina em 
resposta à glicose intravenosa, oral ou 
refeições mistas. Há estreita correla-
ção entre as alterações da função da 
célula β e a melhora na sensibilidade 
à insulina depois da perda de peso. 
Após banda gástrica (BG) e significativa 
perda de peso, observou-se aumento 
da secreção de insulina. A resposta 
aguda da insulina e o índice insulino-
gênico melhoram após bypass gástrico. 
Demonstrou-se aumento significativo 
da resposta insulínica aguda após teste 
venoso de tolerância à glicose (IVGTT) 
e BPD em obesos mórbidos diabéticos 
em fases precoces (um mês). Estudos 
mostram que o comprometimento 
da primeira fase da secreção de insu-
lina foi revertido após BPD em obesos 
mórbidos com DM2 e após II-GV em 
pacientes com DM2 não obesos mór-
bidos (A).24

A melhora da sensibilidade insulí-
nica é superior com as técnicas de BPD 
e II-GV em relação ao bypass e desse 
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último em relação à banda. Nessas 
duas últimas técnicas, a melhora na 
sensibilidade insulínica é proporcional 
e dependente da perda de peso, mos-
trando limitação no mecanismo hor-
monometabólico. Estudos com teste 
oral de tolerância à glicose (TTOG) 
reforçam a similaridade da resposta 
entre as técnicas BPD e II-GV, com 
melhora na produção total de insulina, 
no fator de potenciação, na sensibili-
dade da célula β à glicose, no índice de 
sensibilidade oral (OGIS) e no chamado 
rate sensitivity; porém, na II-GV, esses 
resultados foram independentes da 
perda de peso, ocorrendo na mesma 

possibilidade de melhora ou reversão, 
indica-se cirurgia bariátrica. Esse crité-
rio se aplica aos diabéticos do tipo 2. 
Uma discussão em aberto refere-se a 
pacientes diabéticos do tipo 2 com IMC 
> 32 kg/m2.

Alguns autores advogam a indica-
ção cirúrgica em casos selecionados. 
Um argumento favorável a essa discus-
são é que alguns pacientes mal contro-
lados metabolicamente com IMC < 35 
kg/m2 atingirão esses valores ao serem 
mais bem controlados, p. ex., com insu-
lina, passando a preencher o critério 
vigente. Pacientes e médicos escla-

Figura 1 Cirurgias antiobesidade.

QUADRo 1 Indicações e 
contraindicações da cirurgia 
bariátrica em pacientes obesos 
diabéticos

indicação suGerida a pacienTes 
diabéTicos do Tipo 2

IMC > 35 kg/m2

Pacientes mais jovens (< 60 anos)

Diagnóstico recente

Falência de tratamentos clínicos para 
perda de peso

Motivação elevada

Outros componentes da síndrome 
metabólica

Risco anestésico/cirúrgico aceitável

pacienTes com cuidados 
especiais ou conTraindicações

Doença arterial coronariana

Nefropatia avançada

Compulsões alimentares

Alcoolismo e drogas

Baixa motivação

Suporte social inadequado

Indicações a se definirem

Obesidade grau I (IMC = 30 a 35 kg/m2)

Obesidade dos idosos (idade > 60 anos)

Diabetes do tipo 2 em adolescentes

magnitude em pacientes diabéticos 
com peso normal, sobrepeso ou obe-
sos (B).24,25

SELEção DE PACIENTES

O primeiro consenso de indicação da 
cirurgia bariátrica foi desenvolvido em 
1986. Acrescentou-se o critério de IMC 
> 40 kg/m2 à necessidade de consenti-
mento livre e informado detalhando as 
complicações possíveis e à exigência 
de atendimento e seguimento multi-
disciplinar a longo prazo. Para pacien-
tes com IMC > 35 kg/m2, na presença 
de comorbidades significativas com 

Banda gástrica

Bypass gástrico

Derivação biliopancreática

Interposição ileal

Balão intragástrico
Gastrectomia vertical 

Neuromodulação

50 cm
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recidos sobre os riscos e benefícios 
potenciais devem tomar tal decisão. 
Na dúvida, deve-se seguir o critério de 
seleção recomendado (Quadro 1).

Embora a cirurgia seja segura, com 
taxas de mortalidade < 1% no período 
perioperatório, alguns pacientes apre-
sentarão riscos adicionais atribuíveis 
às complicações crônicas, micro e 
macrovasculares. Deve-se concentrar 
atenção especial na avaliação do risco 
cardiovascular nesses pacientes.

CoNSIDERAçÕES FINAIS  
E RECoMENDAçÕES

Deve-se considerar a obesidade uma 
doença neuroquímica, crônica e reci-
divante.

Assim, seu tratamento deve incluir 
abordagens a longo prazo. A aceitação 
do tratamento cirúrgico dos pacien-
tes diabéticos depende da percepção 
destes e dos médicos, da influência da 
obesidade na fisiopatologia da doença 
e da possibilidade de intervenção 
duradoura sobre a obesidade. A cirur-
gia bariátrica, que promove prevenção 
e reversão a longo prazo da doença, 
pode alterar essa percepção.

De modo geral, após todas as 
cirurgias bariátricas ou metabólicas, 
as doenças associadas como diabetes, 
hipertensão e dislipidemias obtiveram 
altas taxas de resolução, ficando a dife-
rença principal entre elas no enfoque 
na perda de peso (bariátrica) ou em 
mudanças hormonais que melhoram 
alterações metabólicas (metabólica).

Tem-se apontado a redução de 5% 
a 10% do peso corporal como eficaz 
em melhorar o controle do diabetes 
ou promover a reversão da doença 
nas suas fases iniciais. No entanto, 
esses dados referem-se a pacientes 
com sobrepeso ou obesidade grau I. 
Nos casos de obesidade grau III e na 

superobesidade (IMC > 50 kg/m2), essa 
redução, embora útil, é muito modesta 
para atingir os objetivos do trata-
mento de diabetes. Além disso, caso 
se considere o diabetes uma doença 
relacionada com a disfunção do eixo 
enteroinsular, a diminuição de peso 
deixa de ser o foco único, sendo acres-
cida da modulação da produção pran-
dial de insulina. Pode-se alcançar essa 
modulação ao menos pela técnica de 
Capella. Da parte dos pacientes, há o 
medo e a ansiedade gerados pela ideia 
de cirurgias chamadas radicais.

Da parte dos diabetologistas, não 
há dúvida de que o diabetes é uma 
doença crônica que deve ser radical-
mente tratada, a fim de evitar compli-
cações crônicas. Vários estudos indi-
cam melhora geral da qualidade de 
vida, mesmo diante de restrições dieté-
ticas impostas pela cirurgia. A reversão 
ou melhora do diabetes e as alterações 
metabólicas associadas são acrescidas 
da melhora da aparência física e das 
oportunidades sociais e econômicas.

Portanto, a potencial reversão do 
diabetes nesses pacientes faz com que 
a cirurgia bariátrica seja considerada 
uma opção terapêutica para todos 
os pacientes obesos mórbidos dia-
béticos. As técnicas de gastroplastia 
com derivação gastrojejunal (conhe-
cida como cirurgia de Fobi-Capella), 
derivação biliopancreática (cirurgia 
de Scopinaro/duodenal switch) e gas-
trectomia vertical foram aprovadas 
pelos órgãos regulatórios brasileiros e 
internacionais, são eficazes e têm seu 
perfil de segurança bem definido em 
curto e longo prazos. Qualquer nova 
proposta cirúrgica como um protocolo 
de pesquisa acadêmico e ético deve, 
em primeiro lugar, demonstrar resulta-
dos similares aos das técnicas vigentes 
antes de ser regulamentada e utilizada 
em larga escala.
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O sucesso do transplante de pâncreas 
relaciona-se com a melhora da quali-
dade de vida dos pacientes, não só 
pela dieta mais flexível, mas também 
pela interrupção do uso de múltiplas 
doses de insulina exógena e das medi-
ções diárias de glicemia capilar. Os pa-
cientes passam a apresentar glicemia 
estável, sem as tão comuns e lesivas 
excursões glicêmicas. Esse benefício é 
maior quanto mais difícil era o contro-
le anterior ao transplante, como verifi-
cado nos pacientes com diabetes 
mellitus (DM) hiperlábil.1,2

Em relação às complicações crôni-
cas, não há dados de medicina basea-
da em evidências que comprovem a 
capacidade do transplante em rever-
tê-las. Entretanto, vários trabalhos su-
gerem que a estabilização, ou mesmo 
a reversão, dessas complicações possa 
ocorrer, sobretudo as relacionadas 
com neuropatia e microangiopatia. 
Também não há dados na literatura 
para determinar se o transplante reali-
zado precocemente possa prevenir 
essas complicações.3

Os pacientes transplantados ne-
cessitam de imunossupressão contí-
nua, o que pode acarretar inúmeros 
efeitos colaterais. Portanto, deve-se 
avaliar seu benefício em comparação 
com a evolução das complicações crô-
nicas do diabetes e da qualidade de 
vida do candidato ao procedimento.

A taxa de mortalidade tende a di-
minuir com a maior experiência dos 

centros transplantadores e, se compa-
rada com a dos centros de maior expe-
riência, deve ser inferior a 5% no pri-
meiro ano após o transplante. A 
mortalidade relaciona-se sobretudo 
com processos infecciosos e complica-
ções cardiovasculares.3

Deve-se optar por realizar o trans-
plante de pâncreas em centros terciá-
rios que já apresentem experiência em 
transplante renal.

A seguir, as indicações para o trans-
plante de pâncreas :
•	 Indica-se transplante simultâneo 

de pâncreas e rim a pacientes com 
DM tipo 1 (DM1) ou insulinode-
pendentes com insuficiência renal 
em nível dialítico ou na sua imi-
nência. Essa modalidade apresenta 
os melhores resultados tanto para 
a sobrevida do paciente quanto do 
enxerto. A melhora na qualidade 
de vida é marcante.4

•	 Recomenda-se transplante de pân-
creas após o de rim a pacientes 
com DM1 ou insulinodependentes 
submetidos a transplante renal, 
com sucesso, com clearance de 
crea tinina > 55 a 60 ml/min e que 
apresentem instabilidade glicêmi-
ca imporante, ou hipoglicemias as-
sintomáticas, apesar de estarem 
em tratamento insulínico intensivo 
individualizado e supervisionado 
por profissional com experiência 
nessa modalidade de terapia. A re-
dução da função renal após o 

trans plante de pânreas é variável, 
mas, em geral, oscila ao redor de 
25% ou mais. Vários centros indi-
cam transplante devido à piora de 
complicações crônicas existentes, 
com base na possibilidade de in-
terromper essa progressão ou 
mesmo revertê-la, principalmente 
neuropatia e retinopatia em fase 
não proliferativa. Não há evidên-
cias baseadas em medicina para 
essas indicações, embora vários 
trabalhos demonstrem melhora de 
complicações crônicas, da sobrevi-
da e da qualidade de vida.2-4 Os da-
dos da literatura, incluídos os de 
nosso grupo, mostram redução 
dos procedimentos oftalmológi-
cos, como laserterapia e vitrecto-
mia de maneira marcante após o 
segundo ano de transplante, com 
aumento da ocorrência de catarata. 
Entretanto, para portadores de reti-
nopatia diabética profilerativa, os 
resultados na literatura ainda são 
conflitantes, sendo que em alguns 
pacientes a mesma pode piorar.

•	 Indica-se transplante isolado de 
pâncreas a pacientes com DM1 ou 
insulinodependentes, com história 
de crises frequentes de descom-
pensações em hipoglicemias e/ou 
hiperglicemias, apesar de orienta-
ção e tratamento intensivo indivi-
dualizado por profissionais com 
experiência nessa modalidade de 
terapia. A presença de hipoglice-

Transplante de pâncreas
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mias assintomáticas é a principal 
indicação para o transplante isola-
do de pâncreas. Outra potencial 
indicação é para pacientes que 
apresentem problemas clínicos e 
emocionais com a terapia exógena 
de insulina que os incapacitem de 
ter uma vida normal.1-4 Os candida-
tos devem apresentar clearance de 
creatinina > 70 ml/min, em razão 
do esperado declínio na função re-
nal associado à utilização de inibi-
dores de calcineurina. Assim, o 
transplante isolado de pâncreas é 
considerado um fator de risco po-
tencial de perda da função renal, 
de modo que, após dez anos, até 
40% dos transplantados poderão 
necessitar de um transplante de 
rim. As indicações relacionadas 
com a piora das complicações crô-
nicas do diabetes, tendo como 
base a possibilidade de melhora 
ou mesmo de reversão destas após 
o transplante, não têm, até o mo-
mento, respaldo em medicina ba-
seada em evidência, devendo ser 
avaliadas em relação ao risco não 
desprezível de mortalidade e do 
alto risco de morbidade do proce-
dimento cirúrgico.

•	 Apesar da melhora dos resultados, 
o transplante de ilhotas é uma te-
rapia ainda experimental na maio-
ria dos países que a realizam. Reco-
menda-se a pessoas com DM1, 
hiperlábeis, ou com quadros de hi-
poglicemia assintomática. Outra 
indicação é o autotransplante de 
ilhotas para portadores de pancre-
atite crônica dolorosa, que além de 
bons resultados no controle da gli-
cemia, dispensa a utilização de 
imunossupressores.5 Em razão de 
problemas técnicos, em geral esses 
pacientes devem apresentar peso 
normal ou baixo e não utilizar altas 

QUADRo 2 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação 

O transplante simultâneo de pâncreas e rim apresenta os melhores 
resultados em relação à sobrevida do paciente e dos enxertos renal 
e pancreático

A

O transplante de rim com doador vivo relacionado deverá ser 
realizado, sempre que possível, com o objetivo de diminuir o tempo 
em terapia renal substitutiva. Se necessário, o transplante de 
pâncreas após rim será indicado posteriormente

B

Transplante isolado de pâncreas é uma terapia com potencial de 
controlar as complicações crônicas do diabetes. Trabalhos clínicos 
randomizados são necessários para comprovar o potencial de 
melhora

C

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, ba sea da em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

QUADRo 1 Transplante de pâncreas atualmente oferece excelente sobrevida 
ao paciente e ao enxerto

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

Imunossupressão deve incluir terapia de indução, inibidores de 
calcineurina, micofenolato mofetil ou derivado e esteroides

A

Drenagem exócrina entérica é superior à vesical B

Transplante simultâneo de pâncreas e rim é altamente  
custo-efetivo

C

Transplante isolado de pâncreas é uma terapia com potencial de 
controlar as complicações crônicas do diabetes. Trabalhos 
clínicos randomizados são necessários para comprovar o 
potencial de melhora

C

doses de insulina (< 0,7 U/kg). Ape-
sar de ser um método pouco inva-
sivo em comparação com o trans-
plante de órgão total, demanda 
alta tecnologia para a purificação 
das ilhotas e geralmente são ne-
cessárias duas ou mais infusões de 
ilhotas para obter insulinoinde-
pendência. Após cinco anos do 
transplante de ilhotas, a taxa de 

pacientes isentos de utilizar insuli-
na exógena é ao redor de 10%, mas 
existe redução na ocorrência de hi-
poglicemias graves. Estudos inter-
nacionais apontam que essa moda-
lidade é mais cara que o transplante 
de órgão total e deverá ser mais 
uma opção terapêutica, com indi-
cação específica a subpopulações 
de pacientes com DM1.
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Indicações e uso da bomba de infusão de insulina

A partir do final da década de 1970,1 
as bombas de infusão de insulina ou 
sistemas de infusão con tí nua de insu-
lina (SICI) começaram a ser usados 
em estudos como o Diabetes Control 
Complications Trial (DCCT)2 e, a partir 
do final da década de 1980, em grande 
número de pacientes como um recurso 
para obter e manter o controle rígido 
dos níveis glicêmicos de pessoas com 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1).3

Esses aparelhos possibilitam simu-
lar o que acontece na fisiologia normal, 
com liberação con tí nua de insulina 
(basal) e por meio de pulsos (bolus) no 
horário das refeições, ou para corrigir a 
hiperglicemia, sendo capazes de pro-
porcionar grande flexibilidade ao estilo 
de vida, par ticular mente em relação 
aos horários de refeições e a viagens.4

Atualmente, no Brasil, dispõe-se de 
bombas de infusão de dois fabricantes 
de bombas de insulina, o laboratório 
Roche e a empresa de equipamentos 
Medtronic. O Roche comercializa as 
bombas Accu-Chek Spirit® e o sistema 
Accu-Chek Spirit® Combo, e a Medtronic 
disponibiliza os modelos Paradigm® 722 
e VEO. Todos os equipamentos apresen-
tam similaridades quanto ao tamanho, 
diferenciando-se em relação a diferentes 
tipos de cateteres utilizados, funções de 
operação, alarmes e controle dos botões.4

Recentes avanços nas bombas de 
infusão incluem software programado 
para corrigir o bolus de insulina, com 
base na taxa de carboidratos, a partir 

da transmissão do registro da glicose 
sanguí nea para a bomba.5 Atualmente, 
existem no mercado brasileiro dois sis-
temas de infusão que possuem este 
software interno, o Paradigm® 722,* e a 
Paradigma VEO da Medtronic, e o Accu-
-Chek Spirit® Combo, da Roche.

Além disso, alguns sistemas de infu-
são hoje podem ser acoplados a sensores 
de glicose de tempo real, que medem e 
registram con ti nuadamente os valores 
de glicose intersticial, de 2 em 2 a 5 em 
5 minutos. No Brasil, temos a bomba de 
infusão Paradigm 722,* que pode ser aco-
plada a um sensor de glicose de tempo 
real que, introduzido no tecido subcutâ-
neo, transmite para um pequeno apare-
lho (minilink) em forma de concha, com 
pouco mais de 3 cm, os valores de glicose 
intersticial a cada 5 minutos, no total de 
288 valores de glicose por 24 horas.

Embora os valores de glicemia ca pilar 
sejam transmitidos para a bomba de insu-
lina Paradigm 722,*6 a conduta em rela-
ção ao cálculo da dose de in sulina, assim 
como a liberação desta, depende sempre 
da decisão do usuá rio da bomba ou de 
seus cuidadores, no caso de crianças.

Em 2014, foi lançado no Brasil a 
bomba de infusão de insulina Paradigma 
VEO que, acoplada a um sensor de glicose 
como o da Paradigma 722, interrompe 
automaticamente a infusão de insulina, 
em caso de hipoglicemia mantida, o que 

impede que o paciente continue a rece-
ber infusão de insulina, protegendo-o  do 
coma e da morte por hipoglicemia.

CoMo FUNCIoNAM AS BoMBAS 
DE INFUSão DE INSULINA

As bombas de infusão de insulina ou 
sistema de infusão con tí nua de insu-
lina (SICI) são dispositivos mecânicos 
com comando eletrônico do tama-
nho de um celular que têm, cerca de 
3  cm de espessura e pesam 100  g. 
Injetam insulina de forma con tí nua, 
a partir de um reservatório, para 
um cateter inserido no subcutâ neo, 
geralmente na parede abdominal 
(região periumbilical), nádegas e/ou 
coxas (ocasionalmente).4

Os análogos ultrarrápidos (lispro, 
asparte)7-9 são mais usados atualmente 
do que a insulina regular por apresen-
tarem ação mais rápida, pico precoce, 
absorção mais previsível, além de cau-
sarem menos hipoglicemias quando 
em comparação com ela.4 A bomba 
de insulina deve ser utilizada ao longo 
de 24  horas e desconectada durante 
o banho, pois não é à prova d’água 
(embora exista um modelo que pode 
ser utilizado em banhos de piscina ou 
de mar, porém, observando-se as reco-
mendações do fabricante). As bom-
bas de insulina têm reservatório de 
insulina, cateter, cânula, conjunto de 
infusão (cateter + cânula) e baterias. O 
cateter de infusão e a cânula são feitos 

* Bomba Externa de Infusão de Insulina Para-
digm Medtronic Modelo MMT-722 Reg. 
ANVISA no 10339190306.
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de material plástico flexível com dife-
rentes comprimentos. Há duas formas 
de implantação (90o ou angulada) da 
agulha e seu comprimento varia de 6 
mm a 17 mm, dependendo do tipo de 
inserção4 utilizado e da quantidade de 
tecido celular subcutâ neo (TCS) exis-
tente no local de aplicação.

Deve-se trocar o cateter a cada 
três  dias e o conjunto completo de 
infusão, cateter e cânula, a cada 
seis dias, a fim de evitar reações alérgi-
cas, infecções no local de inserção ou 
obstruções. O reservatório de insulina 
deve ser trocado tão logo acabe a insu-
lina nele contida. Alguns conjuntos 
vêm com o cateter e a cânula soldados 
ao reservatório, devendo ser trocados 
a cada seis dias.

As bombas de insulina possibili-
tam rea li zar dois tipos de infusão ou 
de liberação de insulina: uma infusão 
basal, ao longo de cada hora, e uma 
infusão de pulsos ou bolus (de refei-
ção e corretivo).

A infusão basal é pré-programada 
pelo médico assistente e geralmente 
representa 40% a 60% da dose total de 
insulina por dia.

Determina-se a taxa basal inicial 
da seguinte maneira: soma-se o total 
de insulina usado no dia, descontam-
-se 10% a 30%, divide-se por dois 
e distribui-se o total obtido pelas 
24  horas. Geralmente usamos três a 
oito basais diferentes no dia adap-
tadas às distintas necessidades de 
insulina nos diversos perío dos do dia, 
como, por exemplo, maior quantidade 
de insulina no perío do do fenômeno 
do alvorecer e do entardecer e menor 
no início da madrugada e durante o 
perío do das 9 às 12  horas.10  Poste-
riormente, as taxas basais são ajusta-
das com base nos valores obtidos do 
monitoramento capilar de glicose. Em 
alguns casos, pode ser utilizado um 
sistema de infusão de insulina com 

variação do basal mais frequente, che-
gando-se até 48 basais por dia.

O bolus de refeição é liberado pelo 
paciente conforme a quantidade de 
carboidratos a ser ingerida toda vez 
que forem consumidos e, em média, 
usa-se uma unidade de insulina para 
cada 10 g a 20 g de carboidratos inge-
ridos; para crianças pequenas, a dose 
pode ser de até 1 unidade de insulina 
para 40 g de carboidrato; em pacientes 
obesos e no café da manhã, chega-se 
a usar até 1 unidade de insulina para 
5  g de carboidratos. Utiliza-se o bolus 
corretivo para corrigir a hiperglicemia, 
levando-se em conta a sensibilidade à 
insulina, que é in di vi dual. Essa sensibi-
lidade determina o quanto a glicemia 
de um in di ví duo deve diminuir. Com 1 
unidade de insulina em adultos, a sen-
sibilidade é em torno de 30 a 70  mg/
dl de glicose, dependendo do peso 
do paciente e da sua maior ou menor 
resistência em par ticular.

VANTAGENS DA TERAPIA  
CoM BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

Entre as vantagens do uso dos SICIs, 
em comparação com a terapia com 
múltiplas doses de insulina (MDIs), 
destaca-se a absorção mais previsível 
com a utilização de análogos de insu-
lina de ação ultrarrápida em relação às 
insulinas neutral protamine Hagedorn 
(NPH)11 e glargina.12

O uso de um local de aplicação a 
cada dois a três  dias reduz a variabili-
dade de absorção causada pelo rodízio 
dos locais de aplicação, além de sua pro-
gramação de entrega de insulina, simu-
lando a função do pân creas normal.

As bombas de insulina são muito 
precisas, pois liberam a quantidade 
exata programada, com doses bem 
pequenas, como 0,05 unidade por hora, 

ou até nenhuma insulina, por algumas 
horas, o que é par ticular mente útil em 
lactentes ou crianças muito pequenas. 
Dessa ma neira, é possível alcançar 
melhor controle glicêmico com 
menos hipoglicemias graves e/ou 
assinto máticas,13-16 com melhora da 
qualidade de vida.15-18

Os pacientes em uso destes apare-
lhos exibem menores variações glicêmi-
cas ao longo do dia e, portanto, podem 
apresentar redução na dose total de 
insulina diá ria de até 20%.3,18-20 Embora 
administrações frequentes de insulina 
na forma de bolus se associem a melhor 
controle glicêmico,17 ainda existem 
poucas evidências quanto aos benefí-
cios relativos às complicações micro e 
macrovasculares com a sua utilização.15

Um dos problemas encontrados 
nos pacientes que utilizam por muito 
tempo as bombas de insulina, princi-
palmente adolescentes, é o esqueci-
mento de liberar o bolus de insulina 
na refeição ou um cálculo incorreto da 
quantidade de carboidrato ingerido, 
por estimativa errada, o que resulta em 
piora do controle glicêmico.21

Para os pacientes em uso de SICI, o 
custo do tratamento é um fator impor-
tante a se considerar, já que gastam com 
cateteres, tubos e reservatórios, além da 
insulina e das tiras de glicemia. O custo 
desse tipo de tratamento é mais elevado 
que o de MDI, fato que deve ser levado 
em conta quando da sua indicação.

INDICAçÕES PARA o USo  
DA BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

Tanto a bomba de infusão de insulina 
quanto a terapêutica de MDI são meios 
efetivos e seguros no manejo intensivo 
do diabetes, com o objetivo de chegar a 
níveis glicêmicos quase normais e obter 
melhora na qualidade de vida.20,22-24
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Pickup e Keen julgavam que essa 
terapêutica deveria ser reservada para 
pacientes com problemas específicos, 
como crises imprevisíveis de hipoglice-
mia e fenômeno do alvorecer.19 Recen-
temente, Pickup37 acolheu as indica-
ções do UK National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE)38 para o 
uso de SICI, que indica esta terapêutica 
também para crianças com menos de 
12 anos de idade ou adultos e crianças 
com mais de 12  anos com hemoglo-
bina glicada (HbA1c) > 8,5% em MDI. 
A Associação Americana de Diabetes 
(ADA), por outro lado, sugere que se 
deve considerar todas as pessoas moti-
vadas e com desejo de assumir respon-
sabilidade por seu autocontrole, como 
candidatas ao uso de bomba de insu-
lina (bibliografia da ADA). Outros estu-
dos indicam que se deve julgar essa 
terapêutica uma alternativa viá vel para 
crianças de qualquer idade.25-27

Estudos que avaliam o controle 
metabólico com bombas de insulina 
em comparação com a MDI em ges-
tantes diabéticas apresentam resulta-
dos inconclusivos. Na prática clínica, 
seu uso parece ser superior somente 
naquelas pacientes em uso de MDI que 
têm dificuldade para fazer múltiplas 
aplicações ao dia.

Recente revisão sistemática concluiu 
que as evidências atualmente disponíveis 
não permitem afirmar a superioridade 
da bomba de insulina em relação ao 
esquema de múltiplas injeções diá rias de 
insulina em pacientes grávidas com dia-
betes, e estudos incluindo mais pacientes 
são necessários para se concluir se existe 
ou não vantagem com o uso da bomba.28 
No entanto, estudo mais recente compa-
rando uma população de pacientes com 
DM1 em esquema de múltiplas doses de 
insulina versus aqueles em uso de bomba 
de insulina mostrou melhores resultados 
de controle glicêmico na população em 
uso de bomba de insulina.38

Atualmente se considera que as 
indicações para o uso da bomba de 
infusão de insulina são:
•	 Dificuldade para normalizar a gli-

cemia, apesar de monitoramento 
intensivo29 e controle inadequado 
da glicemia, com grandes oscila-
ções glicêmicas.

•	 Ocorrência do fenômeno do alvo-
recer (dawn phenomenon).

•	 Pacientes com hipoglicemias 
noturnas frequentes e intensas.30

•	 In di ví duos propensos à cetose.17

•	 Hipoglicemias assintomáticas.31

•	 Gravidez e/ou mulheres com dia-
betes que planejam engravidar, 
sobretudo aquelas que não alcan-
çaram controle metabólico ade-
quado.19

•	 Grandes variações da rotina diá ria.
•	 Adolescentes com transtornos ali-

mentares.17

•	 Pacientes com dificuldade para 
manter esquemas de múltiplas 
aplicações ao dia.

•	 Desejo de um estilo de vida mais 
flexível.

•	 Atletas profissionais ou que com-
petem.17

•	 Complicações microvasculares e/
ou fatores de risco para complica-
ções macrovasculares.17

O uso de SICI por pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2)  perma-
nece em discussão e estudos têm mos-
trado os benefícios referentes aos efei-
tos de curta duração e a curto prazo. 
Entre eles, destacam-se melhora do 
controle glicêmico.

Os efeitos a longo prazo são decor-
rentes sobretudo da melhora dos níveis 
glicêmicos e da consequente superação 
da glicotoxicidade causada pela falha 
terapêutica com o uso de antidiabéti-
cos orais ou esquema de duas ou mais 
aplicações de insulina.15,32 Pacientes que 
apresentam pouca reserva de células 
beta em razão da longa evolução da 

doen ça (comportamento semelhante 
ao do DM1), ou mulheres com DM2 
que engravidaram, podem se beneficiar 
com essa terapia.

CoNTRAINDICAçÕES Ao USo 
DA BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

As únicas contraindicações ao uso da 
bomba de infusão de insulina são:
•	 Pessoas com baixa capacidade de 

entendimento, ou que não tenham 
suporte familiar ou de apoio de 
enfermagem, para as determina-
ções do basal, bolus e troca dos 
conjuntos de infusão, reservató-
rios de insulina e baterias. Indiví-
duos que não estejam dispostos a 
medir glicemia capilar no mínimo 
três vezes por dia.

•	 Pessoas que tenham problemas 
psiquiá tricos ou distúrbios alimen-
tares, como anorexia nervosa e 
bulimia.

CUIDADoS CoM o USo  
DA BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

Preferencialmente, deve-se rea li-
zar a medida da glicemia capilar 
no momento em que o paciente se 
alimentar para que se possa fazer 
a correção da glicemia com o bolus 
de correção e se aplicar a dose 
adequada de insulina para a refei-
ção – bolus de refeição.

Efetua-se o ajuste da insulina basal 
pela glicemia capilar no jejum e antes 
das refeições. O bolus da refeição é 
ajustado por meio dos valores das gli-
cemias capilares pós-prandiais.4,5

O mau funcionamento das bom-
bas é infrequente, e o evento que pode 
ocorrer mais comumente, principal-
mente naqueles pacientes em início de 
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uso do equipamento ou que não trocam 
os cateteres e agulhas corretamente, é 
a obstrução parcial ou total do cateter. 
Nas situações de mau funcionamento 
da bomba de insulina, uma seringa ou 
a caneta de insulina com insulina ultrar-
rápida deve ser prontamente utilizada 
antes que se desenvolva uma cetoaci-
dose diabé tica,33 e o conjunto cateter e 
agulha deve ser trocado prontamente. 
No caso de falha da bomba, indica-se o 
uso de insulina de ação prolongada, na 
mesma dose/dia da insulina basal, além 
da aplicação do bolus de insulina ultrar-
rápida, por caneta, nas mesmas doses e 
usando os mesmos cálculos de quando 
se utiliza a bomba, para as correções e 
antes das refeições.4

Os usuá rios de BIIs (bombas de 
infusão de insulina), sobretudo crian-
ças e adolescentes, podem diminuir 
ou suspender a infusão basal de insu-
lina durante os exercícios e programar 
outra taxa de infusão basal na madru-
gada para reduzir o risco de hipoglice-
mia.5,6,17 Em crianças que apresentam 
a fase de lua de mel devem-se utilizar 
diluentes compatíveis para diluir a 
insulina durante a infusão (disponível 
para a insulina asparte).17

Na literatura, há poucos estudos que 
avaliaram as conse quências a longo prazo 
do uso de SICI em crianças com relação a 
controle metabólico,16 complicações, fun-
ções psicossocial e neurocognitiva, status 
nutricional e estresse familiar.27

Tem-se verificado lipodistrofia asso-
ciada a análogos de ação ultrarrápida 
nos usuá rios de SICI.34 Em todos os 
esquemas de insulinização intensiva, 
observou-se ganho de peso tanto nos 
pacientes em uso de SICI quanto naque-
les que utilizam MDI.4

ABANDoNo DE USo DE BoMBA DE 
INFUSão DE INSULINA

Os motivos mais comuns para abando-
nar a bomba de infusão de insulina são 
inabilidade para usá-la, falta de suporte 
familiar em se tratando de adolescentes,35 
custos do tratamento ou distorção de 
imagem corporal. Segundo Wood,36 na 
população de adolescentes em uso de 

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação 

Tanto a BII quanto a terapêutica de MDI são meios efetivos e seguros no manejo intensivo do diabetes, 
com o objetivo de chegar a níveis glicêmicos quase normais, diminuir as hipoglicemias e obter melhora na 
qualidade de vida

B

O tratamento do DM com bomba de infusão de insulina é efetivo e seguro, resultando em melhores 
resultados de controle metabólico, menos risco de hipoglicemias, menores variações glicêmicas e 
proporcionando um estilo de vida mais livre e com melhor qualidade

B

Entre as vantagens do uso das SICIs em comparação com a terapia com MDIs, destaca-se a absorção  
mais previsível com o uso de análogos de insulina de ação ultrarrápida em relação às insulinas NPH  

e glargina
B

As insulinas ultrarrápidas apresentam melhores resultados do que a insulina R, com menores taxas de 
hipoglicemia, melhores valores de glicemia pós-prandial e menos ganho de peso

B

Embora as evidências atualmente disponíveis não permitam afirmar a superioridade do uso da SICI em 
relação ao MDI em pacientes grávidas com diabetes, a experiência clínica aponta uma melhora de controle  
e menos episódios de hipoglicemia nessas pacientes

D

Deve-se considerar o uso de SICI uma alternativa viável para crianças de qualquer idade D

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de 
casos – Estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, ba sea da em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
Fonte: Autor.
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bomba de insulina que a abandonaram, 
o controle glicêmico foi pior do que entre 
aqueles adolescentes que con ti nuaram 
a utilizá-la.
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Diretrizes para educação do paciente 
com diabetes mellitus

INTRoDUção

O diabetes mellitus (DM) é uma doença 
crônica que exige mudanças de hábi-
tos e desenvolvimento de comporta-
mentos especiais de autocuidado que 
deverão ser mantidos por toda a vida. 
A educação em diabetes é a principal 
ferramenta para a garantia desse auto-
cuidado, permitindo o autocontrole 
por parte do paciente.

A educação em diabetes deve se 
estender aos familiares e/ou cuidado-
res, para garantir o envolvimento da 
maioria das relações do paciente e pro-
mover a manutenção dos novos hábi-
tos e comportamentos adquiridos.

As Diretrizes da Sociedade Brasi-
leira de Diabetes (SBD) para a Educa-
ção em Diabetes têm como objetivo 
orientar os profissionais da saúde a 
incorporar e utilizar esta ferramenta 
em todas as suas práticas com pessoas 
com diabetes, considerando as especi-
ficidades de cada grupo de pacientes, 
bem como definir as condições míni-
mas e qualidade indispensáveis a um 
programa de educação, além de esti-
mular o desenvolvimento de progra-
mas educativos partindo de um currí-
culo baseado em evidências científicas.

DEFINIção E oBJETIVoS

A educação em diabetes, além de ser 
um processo contínuo de facilitação e 
acesso ao conhecimento, deve promo-

ver o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para o autocuidado e para 
o gerenciamento do diabetes pelo 
próprio paciente e/ou familiar/cuida-
dor. A educação em diabetes evoluiu 
muito nos últimos anos e as técnicas 
atuais para o estímulo e treinamento 
do autocuidado utilizam um modelo 
mais focado no paciente, buscando 
promover mudanças de comporta-
mento mais positivas. Só podemos 
considerar a educação em diabetes 
efetiva se esta resultar em “mudanças 
e/ou aquisição de comportamentos”; 
caso contrário, estaremos somente 
transmitindo informações.

A educação em diabetes também 
pode ser a interface entre a prática clí-
nica e a pesquisa e deve incorporar as 
necessidades, os objetivos e as experiên-
cias de vida do indivíduo, levando em 
consideração as evidências científicas.

Os principais objetivos da educação 
em diabetes são:

•	 Reduzir as barreiras entre as pes-
soas com diabetes, seus familia-
res, as comunidades e os profis-
sionais da saúde.

•	  Promover a autonomia das pessoas 
com diabetes com relação aos seus 
hábitos no trato com a doença.

•	  Melhorar os resultados clínicos.
•	  Prevenir ou retardar o apareci-

mento do diabetes ou de suas 
complicações agudas e crônicas.

•	  Proporcionar qualidade de vida.
•	  Para o alcance desses objetivos, 

é preciso capacitar e motivar o 

indivíduo para as escolhas ade-
quadas ante as diversas situações, 
para que este desenvolva com-
portamentos de autocuidado e 
possa solucionar problemas mais 
comuns do seu dia a dia. 

•	  A capacitação e a motivação 
devem ser feitas por profissionais 
e equipes qualificadas em educa-
ção em diabetes.

•	 Evidências da efetividade da edu-
cação

EVIDÊNCIAS DA EFETIVIDADE 
DA EDUCAção Do PACIENTE 
CoM DIABETES

A educação é fundamental para o 
sucesso do manejo do diabetes (D).1-11

Para promover a educação do 
paciente, é necessário mais do que 
programas educativos estruturados. 
Os profissionais devem ser prepara-
dos para reconhecer as diferenças 
individuais dos pacientes e identificar 
suas necessidades, além de desen-
volver habilidades para comunicação 
e uso de diferentes estratégias didáti-
cas, considerando as especificidades 
da educação de adultos, já a partir do 
atendimento individual para, então, 
elaborar e implementar programas 
educativos (D).12

São essenciais a prática do trabalho 
em equipe interprofissional, e conside-
rar sempre o envolvimento dos pacien-
tes nas tomadas de decisão (D).13
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Os programas educativos devem 
ser planejados e elaborados de acordo 
com a idade, o nível sociocultural, as 
necessidades identificadas e visar ao 
alcance de objetivos definidos previa-
mente. Esses objetivos devem ser defi-
nidos em conjunto com os pacientes 
e avaliados durante, ao final e após um 
período de tempo predeterminado, após 
retorno à rotina pelos mesmos (D).9,14

As evidências apontam para as 
vantagens de programas de educação 
em grupo, que apresentam a melhor 
relação custo-efetividade (A).15-17 No 
entanto, nos programas de educa-
ção para crianças e adolescentes, os 
melhores resultados são relativos aos 
efeitos psicossociais do que quanto ao 
controle glicêmico (A).18-21

Apesar da relação de custo-be-
nefício apontar para os programas de 
educação em grupo, o processo educa-
tivo mais individualizado garante esta-
belecer metas e prioridades para cada 
um dos pacientes e garante que cada 
paciente siga seu ritmo e seu tempo.

A educação em diabetes maximiza 
a efetividade do tratamento conven-
cional e facilita o manejo de novas 
tecnologias (incluindo automonitora-
mento de glicemia, análogos de insu-
lina e sistema de infusão contínua com 
insulina e monitorização contínua com 
glicose). Seus resultados se tornam 
mais efetivos se houver disponível uma 
estrutura de educação, e que os dife-
rentes processos de educação ocorram 
por intermédio de equipe multipro-
fissional preparada e trabalhando de 
forma interdisciplinar com interação, 
atenção e envolvimento das pessoas 
com diabetes e seus cuidadores em 
todas as etapas (D).2,4,5,7

A literatura mostra também a efe-
tividade da educação de adultos com 
diabetes tipo 2 (DM2) na melhora de 
seus resultados clínicos e na qualidade 
de vida avaliada a curto prazo (A).15,22-29 

Mas para isso os profissionais da saúde 

necessitam de treinamento especiali-
zado nas técnicas e nos princípios da 
prática de educação para promover o 
autocuidado e para implementar uma 
abordagem de mudança comporta-
mental com sucesso, considerando a 
complexidade do paciente com DM2, 
cujas doenças associadas à faixa etária 
e os hábitos de vida de muitos anos 
são mais complexos (C, D).30-32

Teorias e ferramentas para educação 
de adultos, bem como o uso de situações 
problematizadoras, são essenciais nos 
programas educativos (C, D).33-36

O conteúdo e a forma de desen-
volvimento de programas de educação 
estruturados necessitam de revisão 
periódica, considerando as mudanças 
na tecnologia e no manejo do diabe-
tes, a prática local e o acesso aos recur-
sos por parte dos pacientes (D).2,6,7,21

Intervenções de educação basea-
das em princípios teóricos e psicoe-
ducacionais que integrem a rotina de 
cuidados clínicos e técnicas cognitivas 
comportamentais têm se mostrado 
mais efetivas quando se utilizam novas 
tecnologias no cuidado do diabetes, 
como, p. ex., o uso de mensagens de 
texto pelo celular como veículo de 
motivação (A, C).18,21,37,38

A avaliação de um programa de 
educação e o acompanhamento indi-
vidualizado são essenciais e devem 
focar nos resultados obtidos, como a 
melhora da adaptação psicossocial, 
o alcance dos objetivos definidos em 
conjunto entre a equipe e o paciente 
para gerenciamento do diabetes, o 
impacto do controle glicêmico sobre 
a qualidade de vida e a prevenção das 
complicações (D).18-21

 A educação em diabetes deve, 
portanto, ser continuada, aprofundada 
e individualizada (D).39

Programas que incorporam estra-
tégias comportamentais e psicosso-
ciais têm demonstrado melhores resul-
tados (B, D).9-11,40-43

Estudos também demostram que 
programas dirigidos a faixas etárias 
específicas e adaptados à cultura das 
pessoas e/ou dos grupos envolvidos 
são os que apresentam os melhores 
resultados (C, D).12,40-42,44-47

Devemos ressaltar que todas as 
iniciativas baseadas em pesquisas (por 
exemplo, o estudo DAWN, Diabetes Atti-
tudes, Wishes and Needs, demonstram 
que podemos oferecer melhor qualidade 
de vida a pessoas com doenças crônicas, 
como diabetes, por meio do método de 
perguntar, ouvir e responder.48 Assim, 
podemos achar a chave da comunica-
ção e e auxiliar no desenvolvimento do 
autocuidado de pessoas portadoras de 
diabetes. Sabemos que as barreiras psi-
cossociais causam diversos problemas 
para um adequado controle glicêmico e 
prejudicam a iniciativa do autocuidado. 
Para realizar um método educativo efi-
ciente, devemos encontrar as ferramen-
tas ideais de comunicação e dar  impor-
tância ao diálogo para obter excelência 
no tratamento multidisciplinar.

DIRETRIZES

As diretrizes contidas neste docu-
mento refletem os dados atuais 
baseados nas evidências científicas 
seguidas pela Comissão Consultiva da 
SBD dos Departamentos de Educação 
em Diabetes e de Psicologia.

Não se pretende que estas diretri-
zes de educação em diabetes sejam 
adotadas para a exclusão dos atuais 
padrões já desenvolvidos nos serviços 
regionais. Entretanto, estas podem 
ser incorporadas ou utilizadas como 
modelos para o desenvolvimento das 
próprias normas dos serviços.

Estas diretrizes também sugerem 
opções de indicadores para medir a 
qualidade da educação em diabetes.

Partindo das recomendações 
sugeridas pela Federação Internacio-
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nal de Diabetes (IDF), entidade à qual 
a SBD é filiada, desde 2008 programas 
de educação são realizados para pro-
fissionais da saúde em todo o territó-
rio nacional. Estes programas foram 
elaborados com base no currículo de 
formação de Educadores em Diabetes 
da IDF, com as devidas adaptações à 
realidade brasileira e às especificida-
des regionais, em cada edição das dire-
trizes da SBD – diretrizes essas voltadas 
para a estruturação de programas de 
educação para o autocuidado da pes-
soa com diabetes e seus familiares –, 
assim como nos consensos para diag-
nóstico e tratamento da SBD, regular-
mente atualizados.

A seguir, os principais aspectos 
recomendados pela IDF para a garantia 
de uma educação de qualidade:

CURRÍCULo

O currículo e o conteúdo de programas 
educativos devem ser desenvolvidos de 
acordo com as necessidades da popu-
lação a ser atingida, para que, após sua 
implementação, os resultados possam 
ser analisados e acompanhados.

oRGANIZAção DoS SERVIçoS 
PARA PRoMoVER A EDUCAção   
EM DIABETES

A educação em diabetes deve ser parte 
integrante do cuidado com o paciente 
com diabetes. A instituição deve definir 
a sua população-alvo, levantar as neces-
sidades educacionais e, a partir disso, ela-
borar um planejamento que contemple 
os recursos necessários disponíveis para 
atender às necessidades identificadas.

A documentação da estrutura 
organizacional, sua missão e suas 
metas podem levar a uma oferta mais 
eficiente e eficaz de programas de 
educação. A partir disso é que serão 

delineados os canais de comunicação 
e identificados os comprometimen-
tos dos diferentes envolvidos na rea-
lização desses programas. Segundo 
a Comissão Conjunta de Acreditação 
de Organizações de Saúde (JCAHO), 
esse tipo de documentação é tão 
importante para as grandes institui-
ções de cuidados de saúde quanto 
para as pequenas. Os especialistas 
em negócios concordam que a docu-
mentação do processo de prestação 
de serviços é um fator crítico para a 
comunicação clara e fornece uma 
base sólida para a oferta de educação 
em diabetes de qualidade.

Para iniciar um programa de edu-
cação devem-se incluir indicadores 
que possam ser avaliados durante o 
desenvolvimento do programa, bem 
como após a realização do mesmo.

Indicadores sugeridos:
•	 Missão do programa.
•	 Estrutura organizacional.
•	 Orçamento específico e suficiente 

no plano financeiro.
•	 Fundos para a remuneração da 

equipe responsável.
•	 Equipe com tempo para oferecer 

a educação em diabetes.
•	 Acesso às ferramentas de ensino 

pelo grupo responsável.
•	 Responsabilidade da equipe.

CooRDENAção Do PRoGRAMA 
DE EDUCAção Do SERVIço

Um profissional deve ser responsável 
pela organização e administração do 
programa de educação para a garantia 
de que o processo ocorra em sua 
totalidade e os resultados possam ser 
atingidos. Cabe ao coordenador super-
visionar o planejamento, implementar 
e avaliar o programa.

Responsabilidades sugeridas ao 
coordenador:

•	 Organizar e administrar os servi-

ços de educação para o autocui-
dado dos pacientes e familiares.

•	 Estar treinado para o cuidado do 
diabetes e o estímulo ao autocui-
dado pelas pessoas com diabetes.

•	 Gerir pessoal e orçamento (se for 
o caso), que devem estar clara-
mente definidos.

•	 Estabelecer linhas de comunica-
ção e de autoridade.

•	 Alocar os recursos humanos com 
base nos melhores interesses das 
pessoas com diabetes e da prática 
profissional.

•	 Manter um ambiente de suporte 
às habilidades dos educadores e 
de prestação de serviços de alta 
qualidade (seguros, eficazes e éti-
cos).

•	 Manter controle sobre a educação 
continuada dos profissionais, os 
resultados dos programas de pacien-
tes e os registros das investigações.

ESPAço FÍSICo E EQUIPAMENTo

A qualidade e a disponibilidade de 
espaço físico e recursos educativos afe-
tam o aprendizado e são baseadas nas 
necessidades do indivíduo/comunidade.

a) O espaço físico e os recursos 
incluem:

•	 Privacidade e confidencialidade.
•	 Assentos confortáveis, iluminação 

e qualidade do ar.
•	 Ambiente seguro, livre de quais-

quer perigos.
•	 Salas de espera.
•	 Banheiros.
•	 Acessibilidade para pessoas com 

deficiência física.
•	 Ferramentas de ensino.
•	 Recursos audiovisuais adequados. 

b) A tecnologia de comunica-
ção e os equipamentos adequados 
para apoiar a equipe multiprofissional 
devem estar disponíveis e incluem:

•	 Sistemas eficazes de comunicação.
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•	 Serviço telefônico e fax.
•	 Material de escritório e equipa-

mentos.
•	 Sistema de manutenção de registros.
•	 Acesso a computadores/internet.

CoMITÊ CoNSULTIVo

Um comitê consultivo garante que as 
opiniões e os valores de todas as partes 
interessadas estejam representados 
no planejamento e na finalização do 
programa de educação.

a) O comitê consultivo deve 
representar a população-alvo e a 
comunidade em geral e pode incluir:

•	 Uma pessoa com diabetes.
•	 O cuidador de uma criança com 

diabetes.
•	 Um líder comunitário.
•	 Um médico especialista/clínico.
•	 Um médico de cuidados primá-

rios/clínico.
•	 Um enfermeiro, de preferência 

com experiência em diabetes.
•	 Um nutricionista do programa de 

educação.
•	 Outros profissionais da saúde do 

serviço de apoio ao paciente com 
diabetes.

•	 Um líder de programas comunitá-
rios relevantes.

•	 Um membro da associação de 
diabetes local.

•	 Um representante dos trabalha-
dores na saúde local.

•	 Um professor da escola.
•	 Outros membros da equipe, con-

forme o caso.
b) O comitê deve ter as seguin-

tes responsabilidades:
•	 Preparar orientações escritas 

sobre os processos da comissão e 
traçar as suas responsabilidades.

•	 Rever anualmente o programa 
educativo com relação ao alcance 
de metas e resultados.

•	 Ter autoridade de fazer recomen-

dações para melhorias com base 
na avaliação dos resultados e na 
evolução das necessidades da 
comunidade e inovar na gestão 
do diabetes e da educação.

•	 Reunir-se pelo menos duas vezes 
por ano.

•	 Defender o apoio contínuo para o 
programa de educação dentro da 
instituição e de outras agências e 
organizações.

•	 Estabelecer ligações com as agên-
cias e organizações em que as 
decisões sobre os serviços de dia-
betes são feitas.

•	 Aprimorar conhecimentos e a 
troca de experiências profissionais.

PRoCESSo DE EDUCAção

Um programa de educação em dia-
betes deve iniciar com a capacitação 
dos profissionais da saúde envolvidos 
para o manejo do diabetes, pois esta 
é a melhor maneira de educar os 
pacientes nas diferentes fases da vida. 
O trabalho dos profissionais de saúde 
deve ser interdisciplinar.5

Deve-se dar preferência ao apren-
dizado ativo em todas as situações, 
sendo que o educador deve identificar 
as maiores necessidades do indivíduo 
e/ou grupo antes de iniciar o processo 
de educação.

A prática da educação em diabe-
tes deve integrar atendimento clínico, 
promoção de saúde, aconselhamento, 
manejo e pesquisa.

A educação pode ser feita por dife-
rentes profissionais da área da saúde 
em equipe que deve conter, no mínimo, 
um educador qualificado em diabetes.

O programa deve possuir o regis-
tro dos objetivos e a avaliação dos 
resultados obtidos, de acordo com as 
seguintes categorias:

•	 Imediatos: aumentar o conheci-
mento.

•	 Intermediários: desenvolver ati-
tudes que levem à mudança de 
comportamento.

•	 Pós-intermediários: melhora clí-
nica e metabólica.

•	 Longo prazo: melhora do estado 
de saúde e da qualidade de vida, 
reduzindo ou prevenindo as com-
plicações crônicas.

O processo deve ser contínuo, para 
atingir todas as categorias de resultados.

A avaliação deve incluir dados 
demográficos (idade, sexo), história 
médica relevante, conhecimento em 
diabetes, crenças e atitudes quanto à 
saúde pessoal, comportamentos, habi-
lidades para o aprendizado, nível cultu-
ral, limitações físicas existentes, suporte 
familiar e nível socioeconômico.

O registro adequado em formulá-
rios apropriados é útil para demonstrar 
a melhora da qualidade do serviço pres-
tado ao portador de diabetes, de acordo 
com as recomendações do Diabetes 
Quality Improvement Project (DQIP).49

Embora a educação seja necessária 
para atingir as metas em curto prazo, não 
é suficiente para sustentar o autocuidado 
com o diabetes ao longo da vida do indi-
víduo. Após seis meses da intervenção, a 
melhora inicial do controle metabólico e 
a mudança de comportamento em rela-
ção à doença poucas vezes se mantêm. 
Portanto, é necessário que seja plane-
jado o reforço contínuo das metas e dos 
objetivos do paciente por parte de toda 
a equipe de saúde envolvida na educa-
ção em diabetes.24

AVALIAção DoS RESULTADoS Do 
PRoCESSo DE EDUCAção

Mensurar a efetividade do processo 
de educação não é apenas avaliar 
o conhecimento do paciente sobre 
a doença, mas principalmente os 
resultados consequentes da educação, 
no que diz respeito à mudança com-
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portamental e aos resultados clínicos 
adquiridos no controle da glicemia, do 
perfil lipídico e da pressão arterial.

Um currículo escrito a partir da ava-
liação de necessidades do indivíduo ou 
grupo irá determinar as áreas de conteúdo 
a serem trabalhados, bem como definir os 
critérios para o sucesso dos resultados da 
aprendizagem. Este currículo deve estar 
disponível a todos os envolvidos.

Uma avaliação individualizada, o 
desenvolvimento de um plano edu-
cacional e as reavaliações periódicas 
entre participante(s) e instrutor(es) 
irão dirigir a seleção de material edu-
cativo apropriado e as intervenções 
mais adequadas.

A eficácia e a qualidade do pro-
cesso educativo utilizado em um ser-
viço de saúde devem ser avaliadas 

anualmente, vinculadas a resultados, e 
esse processo deve ser revisto em fun-
ção dessa avaliação.

É essencial a utilização de um pro-
cesso de otimização contínua da quali-
dade para garantir a eficácia da expe-
riência do ensino ministrado e deter-
minar oportunidades de melhoria.

A satisfação com o serviço deve 
ser avaliada entre os participantes e 
as fontes de referência e revisada pelo 
coordenador e pelo comitê consultivo 
como parte do processo de avalia-
ção. Além disso, as medidas indicadas 
devem ser consideradas.

A Associação Americana de Edu-
cadores em Diabetes (AADE) sugere a 
aplicação de sete medidas de avalia-
ção comportamental para identificar a 
qualidade dos resultados obtidos com 
um programa de educação efetivo.50

Essas medidas foram adaptadas 
para utilização nos Cursos de Qualifica-
ção de Profissionais de Saúde em Edu-
cação em Diabetes, que é parte de um 
programa intitulado Educando Educa-
dores, desenvolvido no Brasil, em parce-
ria entre a Associação de Diabetes Juve-
nil (ADJ Diabetes Brasil) e a SBD, com 
o apoio da IDF-SACA (do inglês South 
America and Central América, região que 
abrange os países da America Central, 
do Sul e Caribe). A seguir, os sete com-
portamentos do autocuidado:

•	 Comer saudavelmente.
•	 Praticar atividade física.
•	 Vigiar as taxas.
•	 Tomar os medicamentos.
•	 Resolver problemas.
•	 Adaptar-se saudavelmente.
•	 Reduzir os riscos.

A AADE também estabelece 10 
padrões que devem ser considerados 
e adotados pelo Educador em Diabe-
tes para a garantia da educação do 
paciente para o autocuidado, as quais 
sugerimos que sejam considerados na 
estruturação dos programas de educa-
ção em diabetes.

QUADRo 1 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação 

A educação para adultos portadores de diabetes tipo 2 é efetiva 
para melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida avaliada 
em curto prazo

A

Educação para crianças e adolescentes com diabetes tem um 
benefício moderado no controle glicêmico com efeitos mais 
significativos nos resultados psicossociais

A

Os profissionais da saúde necessitam de treinamento 
especializado nas técnicas e nos princípios da prática de educação 
para promover o autocuidado e a mudança comportamental

C, D

O conteúdo e o modo de divulgação da educação necessitam de 
uma revisão periódica, de maneira que as mudanças na tecnologia 
e no manejo do diabetes estejam de acordo com a prática local

D

Intervenções baseadas no princípio psicoeducacional integrando 
a rotina de cuidados clínicos e técnicas cognitivas 
comportamentais, com novas tecnologias no cuidado do diabetes, 
tem se mostrado mais efetivas

A, C

Os programas apropriados para a idade e o nível cultural do 
paciente, assim como a educação em grupo, são efetivos

A

Educação é fundamental para o sucesso do manejo do diabetes D

Os resultados do programa de educação devem ser avaliados D

Para maximizar a efetividade do tratamento e o manejo com 
tecnologia avançada (inclusive automonitorização de glicemia, 
análogos de insulina e bomba com sistema de infusão contínua de 
insulina – SIC), é aconselhável que esteja disponível uma estrutura 
de educação para os portadores de diabetes e seus cuidadores

D

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais
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Transtornos alimentares no paciente  
com diabetes: diagnóstico e conduta

INTRoDUção

Transtornos alimentares caracte-
rizam-se por severos distúrbios nos 
hábitos ou no comportamento ali-
mentar, podendo estar associados 
com distúrbios da imagem corpo-
ral. São classificados nas doenças psi-
quiátricas (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders – DSM-IV) e 
no CID 10 (Classificação Internacional 
de Doenças) como bulimia, anorexia 
e transtornos alimentares não espe-
cificados (TANE), sendo que no DSM-
5, lançado recentemente, o trans-
torno compulsivo alimentar perió-
dico (TCAP) tornou-se reconhecido 
também como um distúrbio alimen-
tar (Quadro 1) (D).1-2 

A natureza crônica do diabe-
tes poderia predispor ao desenvol-
vimento de distúrbios alimentares, 
especialmente na adolescência. A cor-
relação entre transtornos alimentares 
e diabetes é provavelmente relacio-
nada à insatisfação com a imagem cor-
poral e a um desejo de perder o peso 
que pode ser adquirido com o uso 
de insulina. Pensamentos obsessivos 
sobre comida e a crença de que dia-
betes deva ser enfrentado como um 
desafio diário para o seu autocontrole 
pode também contribuir. Pessoas com 
diabetes têm a oportunidade única de 
manipular deliberadamente as dosa-
gens de insulina para controlar o peso. 
Esta prática passou a ser conhecida 
com o nome de “diabulimia”. 

A prevalência de portadores de 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) nas 
adolescentes e nas jovens adultas que 
possuem transtornos é de cerca de 7 a 
11% (B),3 (A)4 e nos portadores de tipo 
2 (DM2), varia de 6,5 a 9%. A bulimia 
e os TANE com variedade “compulsiva 
purgativa” são mais prevalentes nos 
diabéticos tipo1 e TCAP nos diabéti-
cos tipo 2 (cerca de 59,4%)(A)4, (C).5 

Estudos recentes demonstraram que 
adolescentes portadores de DM1 do 
sexo feminino e masculino apresen-
tam mais sintomas de bulimia e com-
portamentos bulímicos quando com-
parados aos não diabéticos. Um índice 
de massa corporal (IMC) mais elevado 
e um pior controle glicêmico têm sido 
apontados também como fatores sig-
nificativos na ocorrência de transtor-
nos alimentares (A).6

Comorbidades psiquiátricas, como 
depressão, ansiedade e distúrbios de 
personalidade, podem estar presentes, 
agravando o quadro clínico, sobretudo 
quando presente no paciente diabé-
tico (C).7

As consequências dos transtornos 
alimentares são severas, podendo levar 
inclusive ao óbito, e, no caso dos porta-
dores de diabetes, podem ser a causa 
do mau controle e do surgimento mais 
precoce de complicações crônicas (A).8 

O  Diabetes  Control  and  Complications 
Trial (DCCT) mostrou evidências de que 
o controle metabólico nos adolescen-
tes diabéticos tende a ser mais difícil de 
ser alcançado. Fatores relativos à pró-

pria puberdade, familiares e psicosso-
ciais, estão envolvidos (C).9 Na presença 
de transtornos alimentares são obser-
vados níveis mais altos de hemoglobina 
glicada (HbA1c), atraso de crescimento 
físico e puberal, cetoacidoses recorren-
tes e a instalação de complicações crôni-
cas microvasculares mais precoces (B).10 
A duração da omissão de insulina de 
forma severa tem sido demonstrada sig-
nificativamente como o fator que mais 
se associa com o aparecimento da reti-
nopatia e nefropatia diabética em jovens 
portadoras de DM1 (A).11

ANoREXIA E SUA                     
oCoRRÊNCIA No DIABETES

É representada por uma distorção 
da imagem corporal, em que ocorre 
um medo mórbido de engordar e, na 
maioria das vezes, restrição e/ou sele-
ção de alimentos. Modificações no 
comportamento alimentar, como a rea-
lização constante de diferentes tipos de 
dieta com o objetivo de perda de peso, 
podem ser, também, fatores predispo-
nentes para a anorexia.

O quadro clínico se caracteriza por  
uma perda de peso importante, geral-
mente maior que 15% do peso ideal,  
com um índice de massa corporal (IMC) 
menor ou igual a 17,5 kg/m². No sexo 
feminino costuma ser frequente alte-
rações do ciclo menstrual, não sendo 
mais necessário para o diagnóstico a 
presença de amenorreia de acordo com 
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os critérios atuais descritos no DSM-5 
(A-2). No sexo masculino, observa-se 
frequentemente um distúrbio conhe-
cido com o nome de vigorexia. Jovens 
com este distúrbio, devido a uma per-
cepção distorcida da imagem corpo-
ral, praticam exercícios físicos de forma 
exagerada com o objetivo de obter 
definição e/ou aumento da massa mus-
cular. Em ambos os sexos  costuma exis-
tir  diminuição da libido (B).10 

No paciente com DM1 com ano-
rexia, a alimentação irregular ou 
períodos de jejum podem levar a qua-
dros frequentes e graves de hipogli-
cemia. A prática exagerada de exercí-
cios físicos também pode causar epi-
sódios hipoglicêmicos, nos quais deve 
ser observada a duração da atividade, 
já que a hipoglicemia pode ser tar-
dia (4 a 5 horas após). Quando a ano-
rexia é do tipo “purgativo”, são reali-
zadas formas de compensação, como 
vômitos, uso de laxantes e diuréticos 
e, mais frequentemente, manipulação 
da dose de insulina, como diminuição 
ou omissão da dose, podendo cau-
sar cetoacidose diabética (B),12 (B).13 

Quando os níveis de glicemia estão 
elevados de forma crônica também 
podem ocorrer períodos de amenor-
reia ou de alteração da menstruação.

BULIMIA E SUA                         
oCoRRÊNCIA No DIABETES

A bulimia nervosa é o transtorno 
alimentar mais frequente em pacientes 
diabéticos com DM1, podendo ocorrer 
em cerca de 30% das jovens portadoras 
da doença (1% em diabéticas na faixa 
etária de 9 aos 13 anos, 14% nos 12 aos 
18 anos e 34% nas jovens de 16 aos 22 
anos) (B),2 (C),9 (B).10 Na bulimia ocorre 
uma tentativa de compensação após a 
ingestão alimentar, sendo dividida em 
dois tipos: purgativa e não purgativa. 
A purgativa caracteriza-se nos portado-

res de DM1 pela alteração deliberada 
da dose de insulina, diminuindo a dose 
ou deixando de usá-la visando o ema-
grecimento. Ao mesmo tempo, pode  
ocorrer também a prática de vômitos, 
uso de laxantes, enemas e/ou diuré-
ticos (B),10 (B).12 A omissão de insulina 
está incluída como “uso impróprio de 
medicamentos para a perda de peso” 
no DSM-IV e no DSM-5 para os critérios 
de bulimia e TANE (A).1  A forma não 
purgativa caracteriza-se pela prática 
de atividade física excessiva, objeti-
vando também conseguir perder peso. 
Geralmente o paciente apresenta um 
IMC normal ou até mesmo compatível 
com sobrepeso.

Pacientes com diabetes e bulimia 
apresentam uma frequência maior de 
internações devido a complicações 
agudas, como episódios recorrentes 
de cetoacidose e hipoglicemias graves 
e também de complicações crônicas, 
especialmente a retinopatia (C),9 (B).10

TRANSToRNo DA     
CoMPULSão ALIMENTAR 
PERIÓDICA (TCAP) E  SUA 
oCoRRÊNCIA No DIABETES

Transtorno de compulsão alimen-
tar (TCAP) foi aprovado para inclusão no 
DSM-5 como sua própria categoria de 
transtorno alimentar. Em DSM-IV, trans-
torno de compulsão alimentar não era 
reconhecido como um transtorno, mas 
sim descrito no Apêndice B: define cri-
térios e eixos fornecidos para estudo e 
foi diagnosticável usando apenas como 
categoria de “transtorno alimentar não 
especificado de outra forma”.

 É definido como episódios recor-
rentes de comer significativamente 
mais alimentos em um curto período 
de tempo do que a maioria das pessoas 
consumiria sob circunstâncias simila-
res, com episódios marcados por sen-
timentos de falta de controle. Alguém 

com transtorno de compulsão alimen-
tar pode comer muito rapidamente, 
mesmo quando  não está com fome. 
A pessoa pode ter sentimentos de 
culpa, vergonha ou desgosto e pode 
comer sozinho para ocultar o compor-
tamento. Esta doença está associada 
com acentuado sofrimento e ocorre, 
em média, pelo menos uma vez por 
semana, durante três meses.

É mais comum em pacientes com 
DM2, sendo que pode estar associado 
a um quadro de sobrepeso ou obesi-
dade ou mesmo precedê-lo (C).5 O TCAP 
tem sido relatado em 1/3 dos indivíduos 
que estão em tratamento para o con-
trole de peso e a prevalência nos diabé-
ticos estudada em vários grupos é variá-
vel: 30% a 59,4% (A).4 Os pacientes com 
TCAP comem compulsivamente, mas 
não fazem nenhuma prática compensa-
tória, apresentando grande sentimento 
de culpa posteriormente (A).1,2

Isto dificulta o controle do diabe-
tes e da perda de peso, promovendo de 
forma mais precoce o aparecimento de 
complicações agudas e crônicas, onde a 
cardiopatia é uma das principais respon-
sáveis pela morte do portador de DM2.

Alguns fatores que seguem abaixo, 
tem sido  propostos para o desenvol-
vimento de transtornos alimentares no 
DM1: (ver também figura 1 – Modelo 
TAs e Diabetes tipo 1)

1. Ganho de peso e consequente 
insatisfação com o corpo, que 
pode estar associado com insu-
linoterapia efetiva e intensiva no 
momento do diagnóstico. Durante 
períodos de mau controle meta-
bólico, geralmente existe perda de 
peso e para algumas meninas no 
período pré-puberal ou puberal 
esta perda de peso pode ser plena-
mente desejável. A introdução de 
insulina ou a melhora do controle 
metabólico (glicêmico) levaria ao 
ganho de peso, afetando negativa-
mente a adolescente (A),8 (C).9
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QUADRo 1 Classificação das doenças pela Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

anorexia nervosa bulimia nervosa TransTorno da compulsão 
alimenTar periódica

ouTros TransTornos 
alimenTares / da 

alimenTação1

A. Restrição da ingestão          
de energia levando a um 
significante baixo peso 
corporal no contexto de   
idade, sexo, trajetória de 
desenvolvimento e saúde 
física. Significante baixo peso   
é definido como menor do  
que o minimamente normal 
ou, para crianças e 
adolescentes,  menor do que 
minimamente esperado

A. Episódios recorrentes de 
compulsão alimentar. Um 
episódio de compulsão 
alimentar é caracterizado por 
ambos os seguintes critérios:

1. Ingestão, em um          
período limitado de tempo 
(por exemplo, dentro de        
um período de 2 horas,            
de   uma quantidade de 
alimentos definitivamente 
maior que a maioria das 
pessoas consumiria em um 
período similar, sob 
circunstãncias similares;

2. Um sentimento de              
falta de controle sobre o 
episódio (por exemplo, um 
sentimento de não conseguir 
parar ou controlar o que ou 
quanto se come)

A. Episódios recorrentes de 
cumpulsão alimentar. Um 
episódio de compulsão 
alimentar é caracterizado por 
ambos os seguintes critérios:

1. Ingestão, em um          
período limitado de           
tempo (por exemplo,         
dentro de um período de 2 
horas), de uma quantidade de 
alimentos definitivamente 
maior do que a maioria das 
pessoas consumiria em um 
período similar, sob 
circunstâncias similares;

2. Um sentimento de             
falta de controle sobre o 
episódio (por exemplo, um 
sentimento de não conseguir 
parar ou controlar o que ou 
quanto se come)

1. Anorexia nervosa atípica: 
todos os critérios para a 
anorexia nervosa são 
encontrados, exceto que 
mesmo com a significante 
perda de peso, o peso do 
indidíduo esteja dentro ou 
acima do padrão

B. Medo intenso de ganho de 
peso ou de se tornar gordo, ou 
comportamento persistente 
que interfere no ganho de 
peso mesmo com peso inferior

B. Comportamentos 
compensatórios inapropriados 
para prevenir ganho de peso, 
como vômito autoinduzido; 
abuso de laxantes, diuréticos 
ou outras medicações; jejum; 
ou excesso de exercício físico

B. Os episódios de      
compulsão alimentar estão 
associados a três (ou mais) dos 
seguintes critérios:

1. comer muito e mais 
rapidamente do que o normal;

2. comer até sentir-se 
incomodamente repleto;

3. comer grandes quantidades 
de alimentos, quando não está 
fisicamente faminto;

4. comer sozinho por embaraço 
devido à quantidade de 
alimentos que consome;

5. sentir repulsa por si mesmo, 
depressão ou demasiada culpa 
após comer excessivamente

2. Bulimia nervosa (de baixa 
frequência e/ou duração 
limitada): todos os critérios são 
encontrados, exceto a 
compulsão e os 
comportamentos 
compensatórios inapropriados, 
que ocorrem, em média, 
menos de uma vez por semana 
e/ou menos do que 3 meses

C. Perturbação no modo           
de vivenciar o peso,      
tamanho ou forma corporais 
na autoavaliação; ou 
persistente falta de 
recohecimento da seriedade 
do atual baixo peso corporal

C. A compulsão e o 
comportamento 
compensatório inapropriado 
devem ocorrer, no mínimo, 
pelo menos uma vez por 
semana, por três meses

C. Acentuada angústia relativa 
à compulsão alimentar

3. Transtorno da compulsão 
alimentar periódica (de baixa 
frequência e/ou duração 
limitada): todos os critérios 
para TCAP são encontrados, 
exceto qua a compulsão 
ocorre, em média, menos do 
que uma vez por semana e/ou 
menos do que 3 meses

(continua)
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QUADRo 1 Classificação das doenças pela Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  (continuação) 

anorexia nervosa bulimia nervosa TransTorno da compulsão 
alimenTar periódica

ouTros TransTornos 
alimenTares / da alimenTação1

Subtipos:

- Restritivo: Durante os últimos       
3 meses, o indivíduo não           
teve episódios recorrentes            
de comportamento compulsivo 
ou purgativo.  Neste subtipo, a 
perda de peso é alcançada por 
meio de dietas, jejuns e/ou 
atividades físicas.

- Compulsivo-Purgativo: Durante 
os últimos 3 meses, o indivíduo 
teve episódios recorrentes de 
comportamento compulsivo ou 
purgativo (vômitos, abuso de 
laxantes e diuréticos ou anemas)

D. Autoavaliação 
indevidamente influenciada 
pelo peso e forma corporal

D. A compulsão alimentar 
ocorre, em média, 1 dia por 
semana, durante 3 meses

4. Transtorno de purgação: 
recorrente comportamento 
purgativo para influenciar      peso 
ou forma corporais              (p. ex. 
vômito autoinduzido; abuso de 
laxantes, diuréticos     ou de outras 
medicações) sem ter compulsão 
alimentar

Gravidade2:

Leve: IMC ≥ 17 kg/m2

Moderada: IMC 16 a 16,99 kg/m2

Grave: IMC 15 a 15,00 kg/m2

Extrema: IMC < 15 kg/m2

E. O trastorno não ocorre 
exclusivamente durante 
episódios de anorexia nervosa

E. A compulsão alimentar não é 
associada com o recorrente uso 
de comportamento 
compensatório inapropriado 
como na bulimia nervosa e não 
ocorre exclusivamente durante 
o curso da bulimia nervosa ou 
anorexia nervosa

5. Síndrome da alimentação 
noturna (SAN): recorrentes 
episódios de comer norturno, 
manifestado por comer após 
despertar de um sono ou por 
consumo excessivo de comida 
depois de uma refeição noturna. 
Há consciência e lembrança do 
que comeu. O comer noturno não 
é mais bem explicado por 
influência externa como mudança 
no ciclo dormir-despertar do 
indivíduo ou por normas sociais 
locais. O comer noturno causa 
significante sofrimento e/ou 
danos ao funcionamento do 
organismo. O padrão de 
transtorno de comer não é mais 
bem explicado pelo TCAP ou outra 
doença mental, incluindo uso de 
substâncias, e não é atribuível 
para outra condição médica ou 
para efeito de alguma medicação

Gravidade3:

Leve: média de 1 a 3 episódios de 
comportamentos compensatórios 
por semana

Moderada: média de 4 a 7 
episódios de comportamentos 
compensatórios por semana

Grave: média de 8 a 13 episódios 
de comportamentos 
compensatórios por semana

Extremo: média de 14 ou mais 
episódios de comportamentos 
compensatórios por semana

Gravidade4:

Leve: média de 1 a 3 episódios de 
compulsão alimentar por semana

Moderada: média de 4 a 7 
episódios de compulsão 
alimentar por semana

Grave: média de 8 a 13 episódios 
de compulsão alimentar por 
semana

Extremo: média de 14 ou mais 
episódios de compulsão 
alimentar por semana
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2. Manejo nutricional do diabetes – 
dietas mais tradicionais para o con-
trole do diabetes baseadas em por-
ções e quantidades restritas de ali-
mentos, como também dietas mais 
flexíveis para o plano alimentar, 
como a contagem de carboidratos, 
podem ser percebidas por muitas 
jovens como uma forma de restri-
ção(A),14 (B).15(A),16

3. Omissão deliberada de insulina ou 
manipulação da dose como um 
fator para o controle de peso são 
fatores frequentes como método de 
purgação entre as jovens portado-
ras de diabetes. Vários estudos têm 
demonstrado que pré-adolescentes, 
adolescentes e jovens  omitem ou 
reduzem a dose de insulina como 
forma de perder peso, variando 
entre 15% a 39%  (A),14 (A),17 (A).18

4. O profissional de saúde que 
atende o paciente com diabetes 
deve estar atento a sinais e sinto-
mas de alerta que podem estar 
presentes  e ajudar no diagnóstico 
de um transtorno alimentar como 
se segue no quadro abaixo: (A),14 

(B).15(A),16

•	 Episódios recorrentes de 
Cetoacidose diabética e/ou 
episódios recorrentes de 
hipoglicemia.

•	 Níveis sempre elevados de 
HbA1c.

•	 Atraso no crescimento,  na 
puberdade ou maturação 
sexual; queixas de 
menstruação irregular.

•	 Idas ao banheiro, sobretudo 
após as refeições .

•	 Episódios frequentes de 
infecções urinárias (ou outras) 
e presença de aftas .

•	 Náuseas e dores de 
estômago.

•	 Perda de apetite ou comer 
mais e mesmo assim 
perder peso.

Figura 1 Modelo de Interação entre  Diabetes tipo 1 e Transtornos Alimentares
Modificado de: Daneman D. Eating disorders in adolescent girls and young adult women 
with type 1 diabetes. Diabetes Spectrum, 15(2), 2002.

Alterações alimentares 
e comportamentais:

- Omissão de insulina
- Compulsão alimentar

- Dieta

Vulnerabilidade induzida 
pelo Diabetes:

- Ganho ponderal induzido 
pela insulina

- Orientação nutricional
- Baixa autoes�ma

Transtornos alimentares:
- Insa�sfação com o corpo

- Mo�vação para a magreza
- Restrição alimentar

Consequências no DM:
- Controle metabólico precário

- ↑ HbA1C
- Complicações microvasculares (re�nopa�a)

- ↑ da morbi-mortalidade

•	 Problemas dentários como 
perda do esmalte.

•	 Flutuações no peso: perda 
severa ou ganho rápido de 
peso sem explicações clínicas.

•	 Oesteopenia e/ou 
osteoporose. 

•	 Anemia e outras deficiências.
•	 Início precoce das 

complicações especialmente 
neuropatia, retinopatia, 
nefropatia e gastroparesia.

•	 Co-ocorrência de depressão, 
ansiedade ou outros 
distúrbios psicológicos, como, 
personalidade Borderline.

•	 Pedidos frequentes para 
mudar o plano alimentar. 

•	 Insistência na autoadministração 
de insulina de forma privada. 

•	 Se concomitante com 
hipotireoidismo: abuso de 
Levotiroxina.

•	 Abuso de Metformina.

CoNDUTA TERAPÊUTICA

Quanto mais precocemente o 
transtorno alimentar for diagnosticado 
e tratado, melhor será o prognóstico de 
cura. Deve-se determinar, no momento 
do diagnóstico, se existe risco de vida e 
necessidade de hospitalização.

O tratamento deve ser feito com 
equipe multiprofissional, sendo a pre-
sença da nutricionista fundamental 
no acompanhamento do paciente e 
em torno da reeducação sobre o ali-
mento. Além disso, há a necessidade 
do tratamento psicoterápico indivi-
dual visando  a trabalhar a autoestima 
e a imagem corporal e estabelecer um 
apoio psicológico à família (B),19 (B).20

Na anorexia, a terapia envolve 
três fases principais: 1) restituição do 
peso perdido, utilizando-se, quando 
necessário, suplementos alimentares 
e reposição vitamínica; 2) tratamento 
de distúrbios psicológicos, como dis-
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torção da imagem corporal, baixa 
autoestima e conflitos interpessoais. 
Orientação deve ser dada ao paciente 
e à família quanto à necessidade de 
reduzir ou parar a atividade física (B).20

Medicações antidepressivas devem 
ser evitadas na fase inicial do trata-
mento, pois a recuperação de peso cor-
poral também diminui os sintomas de 
depressão. Quando necessário, os indi-
cados são os inibidores de recaptação 
da serotonina (B),19 (B).20

Na bulimia, o primeiro objetivo 
do tratamento consiste na redução do 
comportamento de compulsão alimen-
tar e purgativos. Psicoterapia indivi-
dual, principalmente a cognitivo-com-
portamental ou interpessoal, além da 
terapia familiar, estão indicadas como 
mais efetivas no tratamento do qua-
dro de bulimia. Deve-se associar o tra-
tamento psicoterápico ao medicamen-
toso para melhora do comportamento 
de compulsão-purgação. Os inibidores 
da recaptação da serotonina, como a 
fluoxetina, são úteis para o tratamento 
de depressão, ansiedade, obsessões e, 
em doses mais elevadas (p. ex.: 60 mg 
a 80 mg), são considerados seguros e 
ajudam na redução da compulsão não 
só na bulimia com também nos qua-
dros de TCAP (D),17 (A).18

 O topiramato, fármaco estabili-
zador do humor, também tem sido 
utilizado como coadjuvante no trata-
mento do quadro de compulsão ali-
mentar (B),20 (B).21

Indivíduos com transtornos ali-
mentares frequentemente não reco-
nhecem ou admitem que estão doen-
tes. Isso é mais difícil ainda de ser per-
cebido pelo paciente e pela própria 
família quando o diabetes também 
está presente. Como resultado, podem 
ocorrer hipoglicemias e/ou quadros 
de cetoacidose diabética recorren-
tes, dificuldades para um controle 
metabólico adequado (hemoglobi-

nas glicadas elevadas) e a instalação 
de complicações crônicas mais preco-
ces, como retinopatia, nefro e neuro-
patia diabéticas. É fundamental que a 
equipe multidisciplinar que atende ao 
paciente diabético (médico, nutricio-
nista, enfermeira, psicóloga, dentista) 
esteja atenta e apta para a suspeita da 
presença de um transtorno alimentar 
(B),19  (A),22 (B).22-25
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Avaliação do controle glicêmico

INTRoDUção 

Na prática clínica, a avaliação do con-
trole glicêmico é feita mediante a uti-
lização de dois recursos laboratoriais: 
os testes de glicemia e os de hemoglo-
bina glicada (HbA1c), cada um com seu 
significado clínico específico e ambos 
considerados recursos complementa-
res para a correta avaliação do estado 
de controle glicêmico em pacientes 
diabéticos (A),1 como mostra a Figura 1.

Os testes de glicemia refletem o 
nível glicêmico atual e instantâneo no 
momento exato em que foram realizados, 
enquanto os testes de HbA1c revelam 
a glicemia média pregressa dos últimos 
dois a quatro meses. Uma forma didá-
tica bastante simples para explicar aos 
pacientes os significados e as implicações 
dos testes de glicemia e de HbA1c é a 
comparação com os termos já bastante 
familiares aos pacientes que utilizam os 
serviços bancários: os testes de glicemia 
revelariam o “saldo atual” da conta bancá-
ria, ou seja, a quantidade exata de glicose 
sanguínea no momento do teste. Por 
outro lado, os testes de HbA1c revelariam 
o “saldo médio” da conta bancária durante 
os últimos dois a quatro meses.

Os valores de correspondência 
entre os níveis de HbA1c e os respecti-
vos níveis médios de glicemia durante 
os últimos dois a quatro meses foram 
inicialmente determinados com base 
nos resultados do Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT) (A).2 

Figura 1 Testes tradicionais para avaliação do controle glicêmico.

Testes tradicionalmente utilizados para avaliar o controle glicêmico

Testes de glicemia

Mostram o nível glicêmico 
instantâneo no                  

momento do teste

Mostram a glicemia  
média pregressa                

dos últimos dois a        
quatro meses

Testes de HbA1c

Saldo atual Saldo médio

QUADRo 1 Correspondência entre os níveis de HbA1c (%) e os níveis médios 
de glicemia dos últimos dois a quatro meses (mg/dl) 

nível de hba1c (%) esTudos oriGinais novos esTudos

4 65 70

5 100 98

6 135 126

7
META – SBD/ADA

170 154

8 205 182

9 240 211

10 275 239

11 310 267

12 345 295

Estudo conduzido mais recentemente 
reavaliou as correlações entre os níveis 
de HbA1c e os correspondentes níveis 
de glicemia média estimada (A)³ con-

forme mostra o Quadro 1. Note-se, por 
exemplo, que um resultado de HbA1c 
= 7% corresponderia, pelos padrões 
dos estudos originais, a uma glicemia 
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média de 170 mg/dl. Agora, de acordo 
com os novos parâmetros, esse mesmo 
nível de HbA1c = 7% corresponde, 
na realidade, a um nível de glicemia 
média estimado de 154 mg/dl. 

Tanto os testes de glicemia 
como os de HbA1c são considerados 
tradicionais para a avaliação do con-
trole glicêmico. Mais recentemente, 
desde o início de 2008, dois outros 
parâmetros de avaliação do controle 
glicêmico foram desenvolvidos e 
ainda têm penetração muito baixa 
entre os médicos que cuidam do 
diabetes, pelo fato de não estarem 
totalmente familiarizados com as 
vantagens desses novos parâmetros. 

São eles: a glicemia média estimada 
(GME) (A)3 e a variabilidade glicê-
mica, um importante fator que vem 
sendo considerado como fator de 
risco isolado para as complicações 
do diabetes, independentemente 
dos valores elevados de glicemia 
média (A).4,5 Assim, considerando 
os métodos tradicionais e as novas 
técnicas para avaliação do controle 
glicêmico, agora são quatro parâme-
tros que podem ser utilizados para 
tal fim, como mostra o Quadro 2.

As metas estabelecidas para a 
caracterização do bom controle glicê-
mico pelos métodos tradicionais estão 
resumidas no Quadro 3.

CoNCEITo E IMPLICAçÕES CLÍ-
NICAS DA HEMoGLoBINA GLI-
CADA

No decorrer dos anos ou das décadas, 
a hiperglicemia prolongada promove 
o desenvolvimento de lesões orgâni-
cas extensas e irreversíveis, que afeta os 
olhos, os rins, os nervos, os vasos gran-
des e pequenos, assim como a coagula-
ção sanguínea. Os níveis de glicose san-
guínea persistentemente elevados são 
tóxicos ao organismo por meio de três 
mecanismos diferentes: promoção da gli-
cação de proteínas, hiperosmolaridade e 
aumento dos níveis de sorbitol dentro da 
célula. É mediante esse processo de glica-
ção das proteínas que a glicose sanguí-
nea se liga à molécula de hemoglobina 
(D),2 conforme mostra a Figura 2.

QUADRo 3 Metas laboratoriais para o tratamento do diabetes tipo 2

parâmeTro
meTas laboraToriais

meTas 
TerapêuTicas

níveis Toleráveis

Hemoglobina glicada

Em torno de 7% em 
adultos

Entre 7,5% e 8,5% 
em idosos, 

dependendo do 
estado de saúde

As metas devem ser 
individualizadas de acordo com:

•	duração de diabetes
•	idade/expectativa de vida

•	comorbidades
•	doença cardiovascular

•	complicações 
microvarsculares

•	hipoglicemia não percebida
Glicemia de jejum

glicemia pré-prandial

glicemia pós-prandial

< 110 mg/dl

< 110 mg/dl

< 160 mg/dl

Até 130 mg/dl

Até 130 mg/dl

Até 180 mg/dl

Adaptado de: American Diabetes Association. Standards of medical Care in Diabetes - 2014.                
Diabetes Care 2014;37 (Suppl 1):S14-S80

QUADRo 2 Métodos novos e tradicionais para a avaliação do controle glicêmico

méTodos Tradicionais méTodos novos

Testes de glicemia
Monitorização contínua da glicose

CGMS = Continuous Glucose Monitoring System 

Testes de HbA1c
Glicemia média estimada 
(Avaliada por meio de perfis glicêmicos)

Variabilidade glicêmica 
(Avaliada mediante desvio-padrão)

Figura 2 Molécula da hemoglobina mos-
trando a glicação das moléculas de glicose.

A quantidade de glicose ligada à hemo-
globina é diretamente proporcional à 
concentração média de glicose no san-
gue. Uma vez que os eritrócitos têm um 
tempo de vida de cerca de 120 dias, a 
medida da quantidade de glicose ligada 
à hemoglobina pode fornecer uma ava-
liação do controle glicêmico médio 
no período de 60 a 120 dias antes do 
exame. Este é o propósito dos exames 
de HbA1c, sendo mais frequente a ava-
liação da hemoglobina A1c (D).2

Tradicionalmente, a HbA1c tem 
sido considerada representativa da 
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média ponderada global das glicemias 
médias diárias (inclusive glicemias de 
jejum e pós-prandial) durante os últi-
mos dois a quatro meses. Na verdade, 
a glicação da hemoglobina ocorre ao 
longo de todo o período de vida do 
glóbulo vermelho, que é de aproxi-
madamente 120 dias. Porém, dentro 
desse período, a glicemia recente é a 
que mais influencia o valor da HbA1c. 
De fato, os modelos teóricos e os estu-
dos clínicos sugerem que um paciente 
em controle estável apresentará 50% 
de sua HbA1c formados no mês prece-
dente ao exame, 25% no mês anterior 
e os 25% remanescentes no terceiro ou 
quarto mês antes do exame (D),2 como 
mostra a Figura 3.

O impacto de qualquer variação 
significativa (em sentido ascendente 
ou descendente) na glicemia média 
será “diluído” dentro de três ou quatro 
meses, nos níveis de HbA1c. A glicemia 
mais recente causará o maior impacto 
nos níveis de HbA1c. Os exames de 
HbA1c deverão ser realizados regu-
larmente em todos os pacientes com 
diabetes. Primeiramente, para docu-
mentar o grau de controle glicêmico 
em sua avaliação inicial e, subsequen-
temente, como parte do atendimento 
contínuo do paciente (D).2

Para uma avaliação correta do resul-
tado do teste de HbA1c, é necessá-
rio conhecer a técnica laboratorial 
utilizada na sua realização. Métodos 
laboratoriais distintos apresentam 

faixas de valores normais igualmente 
distintas. Em princípio, os laborató-
rios clínicos deveriam utilizar apenas 
os métodos laboratoriais certifica-
dos pelo National Glyco-hemoglobin 
Standardization Program (NGSP), 
o qual analisa o desempenho do 
método analítico utilizado e veri-
fica se uma determinada técnica 
laboratorial é ou não rastreável ao 
método utilizado durante o estudo 
DCCT. Esses métodos certificados 
pelo NGSP medem especificamente 
a fração de hemoglobina glicada 
definida como HbA1c, que é a fração 
que efetivamente está relacionada 
com o risco cardiovascular. Para esse 
grupo de testes certificados, a faixa 
de normalidade varia de 4 a 6% e a 
meta clínica definida é de um nível 
de HbA1c < 6,5% ou < 7%, conforme 
recomendações de diferentes socie-
dades médicas (D).2

CoNCEITo E IMPLICAçÕES CLÍ-
NICAS DoS TESTES  
DE GLICEMIA

Os testes de glicemia podem ser rea-
lizados por meio de técnicas labora-
toriais tradicionais executadas por 
laboratórios clínicos ou pela prática 
do automonitoramento domiciliar 
que, quando realizada de modo racio-
nal, pode proporcionar uma visão 
bastante realista do nível do controle 
glicêmico durante todo o dia, o que 

pode ser conseguido pela realização 
de perfis glicêmicos de 6 pontos (três 
testes pré-prandiais e três testes pós
-prandiais realizados 2 horas após as 
principais refeições). Para pacientes 
insulinizados, recomenda-se a rea-
lização de mais um teste glicêmico 
durante a madrugada para a detecção 
de eventual hipoglicemia (D).6

Em seu posicionamento ofi-
cial “Standards of Medical Care in 
Diabetes-2008”, a American Diabetes 
Association (ADA) considera o auto-
monitoramento glicêmico (AMG) parte 
integrante do conjunto de interven-
ções e componente essencial de uma 
efetiva estratégia terapêutica para o 
controle adequado do diabetes. Esse 
procedimento possibilita ao paciente 
avaliar sua resposta individual à tera-
pia e possibilita também ajuizar se as 
metas glicêmicas recomendadas estão 
sendo efetivamente atingidas. Os 
resultados do AMG podem ser úteis na 
prevenção da hipoglicemia, na detec-
ção de hipo e hiperglicemias não sin-
tomáticas e no ajuste da conduta tera-
pêutica medicamentosa e não medica-
mentosa, tanto para portadores de dia-
betes mellitus do tipo 1 (DM1) como de 
diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), que 
varia apenas a frequência recomen-
dada, a qual deve ser definida pelas 
necessidades individuais e pelas metas 
de cada paciente (D).1

O papel do AMG nos cuidados 
com os portadores de diabetes foi 

Figura 3 Impacto das glicemias mais recentes versus as “mais antigas” sobre os níveis de 
hemoglobina glicada.

IMPoRTANTE
Frequência recomendada para os testes 
de HbA1c:
Os testes de HbA1c devem ser realizados 
pelo menos duas vezes ao ano por todos 
os pacientes diabéticos e quatro vezes 
por ano (a cada três meses) por aqueles 
que se submeteram a alterações do 
esquema terapêutico ou que não estejam 
atingindo os objetivos recomendados 
com o tratamento vigente.
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extensamente avaliado por uma con-
ferência global de consenso, publicada 
como um suplemento do The American 
Journal of Medicine, de setembro de 
2005. De acordo com este consenso, 
o AMG é uma parte integral, porém 
subutilizada, da estratégia integrada 
de gerenciamento da doença, tanto 
em portadores de DM1 como de DM2. 
As diretrizes sobre as frequências reco-
mendadas e os horários para a reali-
zação dos testes de glicemia variam 
entre as associações internacionais de 
diabetes. Além disso, por falta de infor-
mações, os pacientes frequentemente 
desconhecem as ações mais adequa-
das que deveriam tomar em resposta 
aos resultados da glicemia obtidos 
pelo AMG. O objetivo dessa conferên-
cia global de consenso foi definir o 
AMG como uma ferramenta de auxílio 
para otimizar o controle glicêmico e 
complementar informações propor-
cionadas pela HbA1c, além de detec-
tar excursões pós-prandiais e padrões 
inaceitáveis de perfil glicêmico, aju-
dando os pacientes a avaliar a eficácia 
de suas ações de estilo de vida e de seu 
esquema terapêutico. O AMG também 
contribui para a redução do risco de 
hipoglicemia e para a manutenção de 
uma boa qualidade de vida (D).7

A importância do automonito-
ramento no DM1 é universalmente 
aceita. Por outro lado, sua utilidade 
para a avaliação do controle no DM2 
tem sido contestada. Na verdade, 
o automonitoramento também é 
fundamental para os portadores de 
DM2, principalmente aqueles com 
tratamento insulínico. Não se deve 
discutir mais se essa prática é ou 
não útil no DM2, mas, sim, que fre-
quência de testes seria a mais reco-
mendada e a mais racional para cada 
paciente em particular.

Ao definir o esquema de automo-
nitoramento da glicemia, deve-se ter 

em conta o grau de estabilidade ou de 
instabilidade da glicemia, bem como 
a condição clínica específica em que o 
paciente se encontra em um determi-
nado momento. As principais condi-
ções nas quais a frequência de testes 
deve ser ampliada estão descritas no 
Quadro 4 (D).6

Uma vez obtido o controle gli-
cêmico e após certificar-se de que 

o paciente já tem conhecimentos 
operacionais suficientes para geren-
ciar seu controle glicêmico, a fre-
quência de testes de glicemia deve 
ser ajustada de acordo com três 
critérios principais: tipo de diabe-
tes, esquema terapêutico utilizado 
e grau de estabilidade ou instabili-
dade do controle glicêmico, como 
mostra o Quadro 5.

QUADRo 4 Fase de avaliação aguda: frequências sugeridas de testes de 
glicemia capilar, conforme a situação clínica

siTuação clínica frequência de TesTes

necessidade maior de TesTes
perfil Glicêmico: seis TesTes por dia 

por Três dias na semana

Início do tratamento

Ajuste da dose do medicamento

Mudança de medicação

Estresse clínico e cirúrgico (infecções, 
cirurgias etc.)

Terapia com drogas diabetogênicas 
(corticosteroides)

Episódios de hipoglicemias graves

HbA1c elevada com glicemia de jejum 
normal

Testes pré-prandiais: antes do café da 
manhã, do almoço e do jantar

Testes pós-prandiais: 2 horas após o café 
da manhã, o almoço e o jantar

Testes adicionais para paciente do tipo 1 
ou do tipo 2 usuários  
de insulina: 

•	 Hora de dormir 
•	 Madrugada (3 horas da manhã) 

Adaptado de: Pimazoni Netto A, Lerário AC, Minicucci W, Turatti LA. Automonitoramento glicêmico e 
monitoramento contínuo da glicose. Posicionamento Oficial SBD no 1. Revista Brasileira de Medicina. 
2006; Suplemento Especial.1

QUADRo 5 Fase de estabilidade: frequências sugeridas de testes de glicemia 
capilar, conforme a situação clínica

siTuação clínica frequência de TesTes

necessidade menor 
de TesTes

frequência variável, conforme Tipo, TraTamenTo 
e Grau  de esTabilidade Glicêmica

Condição clínica 
estável. Baixa 
variabilidade nos 
resultados dos testes, 
com HbA1c normal ou 
quase normal

Tipo 1: 3 testes ou mais por dia em diferentes horários, 
sempre
Tipo 2 insulinizado: 3 testes por dia em diferentes horários, 
dependendo do grau de estabilização glicêmica
Tipo 2 não insulinizado: pelo menos 2 a 4 testes por 
semana, em diferentes horários, dependendo do grau de 
estabilização glicêmica

Adaptado de: Pimazoni Netto A, Lerário AC, Minicucci W, Turatti LA. Automonitoramento glicêmico e 
monitoramento contínuo da glicose. Posicionamento Oficial SBD no 1. Revista Brasileira de Medicina. 
2006; Suplemento Especial.1
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IMPoRTANTE
Não existe esquema padrão de 
frequência de testes glicêmicos que seja 
aplicável a qualquer paciente, 
indistintamente. É importante saber 
que a frequência de testes para 
portadores de DM2 deve ser 
determinada exclusivamente com base 
no perfil de resposta clínica do paciente 
ao tratamento instituído

CoNCEITo E IMPLICAçÕES CLÍ-
NICAS Do MoNIToRAMENTo 
CoNTÍNUo DA GLICoSE

O monitoramento contínuo da glicose 
(MCG) proporciona informações sobre 
a direção, a magnitude, a duração, a fre-
quência e as causas das flutuações nos 
níveis de glicemia. Em comparação com 
o AMG convencional, que engloba algu-
mas determinações diárias e pontuais da 
glicemia, o sistema de MCG proporciona 
uma visão muito mais ampla dos níveis 
de glicose durante todo o dia, além de 
proporcionar informações sobre ten-
dências de níveis glicêmicos que podem 
identificar e prevenir períodos de hipo 
ou hiperglicemia. Por outro lado, o AMG 
tem ampla indicação para uso frequente 
e rotineiro pelo portador de diabetes, 

enquanto o MCG tem suas indicações 
restritas a um grupo de condições clíni-
cas especiais. As indicações clínicas para 
a realização do exame de MCG incluem 
situações que exigem informação deta-
lhada sobre as flutuações da glicemia, 
as quais somente podem ser detectadas 
mediante monitoramento contínuo (A).8

O procedimento do MCG está indi-
cado tanto para pacientes portadores 
de DM1 como de DM2, desde que seja 
devidamente caracterizada a necessi-
dade médica de um perfil glicêmico 
completo, com a finalidade de identifi-
car alterações significativas das flutua-
ções glicêmicas ocorridas durante as 
24 horas do dia. O Quadro 6 mostra as 
principais indicações reconhecidas pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 
para a realização do MCG, com base nas 
recomendações de Klonoff (A).8

As principais indicações para o 
MCG estão resumidas no Quadro 6.

CoNCEITo E IMPLICAçÕES 
CLÍNICAS DA GLICEMIA MÉDIA 
SEMANAL E DA VARIABILIDADE 
GLICÊMICA

Novos conceitos e métodos de avalia-
ção do controle glicêmico estão sendo 

mais intensamente divulgados durante 
este ano de 2008. Estudo clínico recen-
temente publicado ressalta a importân-
cia da utilização do conceito de glicemia 
média, definindo as correlações matemá-
ticas entre os níveis de HbA1c e os níveis 
médios de glicemia, de tal forma a priori-
zar a utilização das médias glicêmicas em 
substituição aos valores de HbA1c (A).3

Na prática clínica, há uma necessi-
dade urgente do desenvolvimento de 
métodos confiáveis de fácil implemen-
tação e utilização e de baixo custo para 
a avaliação a curto prazo do controle 
glicêmico e da adequação da conduta 
terapêutica. Essas informações permitirão 
reorientar a definição de novas aborda-
gens de tratamento com o objetivo maior 
de otimizar a terapêutica e combater a 
inércia clínica e seu impacto nocivo sobre 
a progressão das complicações crônicas 
do diabetes. Tanto a HbA1c como a fru-
tosamina são métodos de avaliação de 
longo e médio prazos, respectivamente.

A utilização esporádica e não estru-
turada de testes de glicemia capilar 
não fornece os elementos necessários 
para a avaliação completa do estado 
glicêmico. Por outro lado, a realização 
de pelo menos três perfis glicêmicos 

QUADRo 6 Principais indicações reconhecidas pela SBD para a monitorização contínua da glicose 
A indicação mais importante do MCG é facilitar os ajustes na conduta terapêutica, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico
Os referidos ajustes incluem:

•	 Substituição da insulina rápida pelo análogo de insulina ultrarrápida ou adição de aplicações adicionais de insulina de ação rápida ou 
de análogo de insulina de ação ultrarrápida

•	 Substituição da insulina NPH por um análogo de insulina de longa duração ou adição de aplicações adicionais  
de insulina NPH

•	 Ajustes de doses de insulina basal e prandial
•	 Alterações na composição de carboidratos da dieta
•	 Alterações nas metas desejáveis para glicemia pré ou pós-prandial
Quantificação da resposta a um agente antidiabético
Avaliação do impacto de modificações do estilo de vida sobre o controle glicêmico
Monitoramento das condições nas quais um controle glicêmico intensivo é desejado (diabetes gestacional, diabetes em crianças, 
pacientes em UTI)
Diagnóstico e prevenção da hipoglicemia assintomática e noturna
Diagnóstico e prevenção da hipoglicemia pós-prandial
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diários de 6 ou 7 pontos (três glicemias 
pré-prandiais + três glicemias pós-pran-
diais + uma glicemia durante a madru-
gada para pacientes insulinizados) por 
semana permite estimar a glicemia 
média semanal (GMS) e viabilizar a ava-
liação do nível de controle glicêmico 
e da adequação da conduta terapêu-
tica em curtíssimo prazo, quando esse 
método é utilizado em avaliações sema-
nais durante o período de diagnóstico 
glicêmico e de ajustes terapêuticos.

Além disso, a glicemia média mos-
trou ser o melhor preditor de complica-
ções macrovasculares no DM1 em com-
paração com a HbA1c, sendo provavel-
mente a melhor maneira de se avaliar o 
risco cardiovascular (A).9 Outros estudos 
em pacientes com DM1 confirmaram as 
correlações entre os níveis de HbA1c e 
os níveis médios de glicemia mediante 
sistemas de monitoramento contínuo 
da glicose (CGMS) (A).10-12

Estudos mais recentes confir-
mam a importância da variabilidade 
glicêmica como um fator de risco iso-
lado, uma vez que oscilações muito 
amplas da glicemia ao redor de um 
valor médio ativam o estresse oxida-
tivo e promovem dano tissular. Aliás, a 
importância da variabilidade glicêmica 
pode ser maior que a dos níveis ele-
vados de HbA1c na determinação do 
risco de complicações cardiovasculares 
no paciente diabético tipo 2 (A).4,5

CoNSIDERAçÕES ESPECIAIS SoBRE 
A UTILIZAção DA GLICEMIA 
MÉDIA SEMANAL PARA A AVALIA-
ção Do CoNTRoLE GLICÊMICo

Uma nova abordagem intensiva de 
controle do diabetes foi desenvolvida 
pelo Grupo de Educação e Controle 
do Diabetes – Centro  de  Hipertensão  
e Metabologia Cardiovascular do 
Hospital do Rim da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). Esse 

método é uma derivação do automo-
nitoramento domiciliar, que avalia o 
controle glicêmico do paciente por 
meio da realização de três perfis gli-
cêmicos de 6 ou 7 pontos por semana. 
Os pacientes são atendidos semanal-
mente por uma equipe interdisciplinar 
e recebem monitor de glicemia e tiras 
reagentes necessárias para a realiza-
ção dos perfis glicêmicos. Os resulta-
dos das glicemias são baixados para 
um computador e, com o auxílio de 
um software específico, calculam-se a 
média e o desvio padrão dos resulta-
dos semanais. Os novos parâmetros 
utilizados por esse método incluem 
a glicemia média semanal, a variabi-
lidade glicêmica (desvio-padrão) e a 
análise gráfica do perfil glicêmico (C).

De posse desses dados, a equipe de 
atendimento pode verificar várias infor-
mações de importância, as quais permi-
tem um ajuste semanal da conduta tera-
pêutica com base na GMS, nos padrões 
de glicemia apresentados pelos perfis gli-
cêmicos e no desvio-padrão obtido a par-
tir dos resultados dos perfis glicêmicos.

Figura 4 Gráfico de desempenho glicêmico mostrando normalização da glicemia e do 
desvio-padrão três semanas após o início da terapia insulínica. Redução da GMS de 
342 mg/dl para 112 mg/dl e redução do desvio-padrão (expressão da variabilidade 
glicêmica) de 60 mg/dl para 25 mg/dl.

A Figura 4 mostra o gráfico de desem-
penho glicêmico de uma paciente que se 
recusava a receber tratamento insulínico 
e que, depois de devidamente conven-
cida pela equipe de atendimento, concor-
dou em ser insulinizada. O gráfico mostra 
que, três semanas após o início do trata-
mento insulínico, a paciente entrou em 
pleno controle glicêmico, assim definido 
quando são atingidos níveis de GMS < 
150 mg/dl e desvio-padrão < 50 mg/dl. 
Neste caso, o acompanhamento semanal 
com base nos parâmetros mencionados 
possibilitou que atingíssemos perfeita 
adequação da conduta terapêutica às 
necessidades terapêuticas da paciente 
em curtíssimo prazo (três semanas), sem 
ter que aguardar a avaliação dos resulta-
dos dos testes de HbA1c, os quais demo-
ram de três a quatro meses para manifes-
tar a totalidade do efeito terapêutico da 
conduta adequada.
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INTRoDUção

A partir do final do século XX, acontece-
ram grandes avanços tecnológicos no 
tratamento do diabetes. Esses avanços 
permitiram que milhares de pacientes 
pudessem ter melhora nos resultados 
do tratamento da doença, facilitaram o 
seu manejo e possibilitaram um enten-
dimento mais profundo das variações 
glicêmicas e de como manejá-las.

Neste artigo, citaremos os mais im-
portantes desses avanços que possibi-
litaram o gerenciamento eletrônico do 
diabetes, permitindo a melhora dos 
controles glicêmicos, a diminuição dos 
episódios de hipo e a hiperglicemia e 
facilidade de cálculos e manejo do dia-
betes, pela equipe de saúde e pelo pa-
ciente e sua família. Os avanços são:
•	 A bomba de infusão de insulina, 

que, embora tenha sido desenvol-
vida e seu uso difundido nos Esta-
dos Unidos a partir de 1970, no 
Brasil chegou há cerca de 15 anos e 
só agora começa a ser mais conhe-
cida e prescrita.

•	 Os	sensores	de	glicose:	desde	os	de	
uso médico até os novos sensores 
de tempo real de uso individual.

•	 Os softwares, que, mediante o seu 
acesso, seja pela internet, seja pelo 
celular, permitem um gerencia-
mento mais eficaz do diabetes e 
das excursões glicêmicas pelo pa-
ciente, por seus familiares e pela 
equipe de saúde.

BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

O objetivo da terapêutica com o siste-
ma de infusão contínua (SIC) de insuli-
na, mais comumente chamado de 
bomba de infusão de insulina, é simu-
lar o que ocorre no organismo da pes-
soa sem diabetes, mantendo a libera-
ção de insulina durante 24 horas para 
tentar obter níveis normais de glicose 
entre as refeições e liberar insulina nos 
horários de alimentação.

Dessa forma, em vez de receberem 
múltiplas doses de injeções subcutâ-
neas de insulina de curta a longa dura-
ção, os pacientes, em uso da bomba, 
passam a receber uma infusão subcu-
tânea contínua de análogos ultrarrápi-
dos em forma de doses basais ao longo 
do dia e bolus antes das refeições.1

A bomba de infusão de insulina é 
um dispositivo mecânico com coman-
do eletrônico, do tamanho de um pager, 
pesando cerca de 80 g a 100 g. Colocada 
externamente ao corpo, presa na cintu-
ra, pendurada por dentro da roupa ou 
no pescoço, a bomba de infusão deve 
ser usada ao longo das 24 horas do dia. 
Na maioria dos sistemas de infusão de 
insulina, a bomba é ligada a um tubo 
plástico fino, que tem uma cânula flexí-
vel de teflon, com uma agulha-guia, 
que é inserida sob a pele, geralmente 
no abdome, e, por ela, envia insulina ao 
tecido subcutâneo do paciente conti-
nuamente em microdoses, de acordo 

com a dosagem previamente definida 
pelo médico. Outros locais de aplicação 
da cânula que podem ser usados, mas 
que geralmente têm uma menor absor-
ção de insulina são a região lombar, as 
coxas e até mesmo os membros supe-
riores.2 Áreas com lipodistrofia, cicatri-
zes ou quaisquer outras alterações na 
pele devem ser evitadas.3 As bombas de 
insulina são muito precisas. A liberação 
de insulina durante as 24 horas é auto-
mática e feita por meio de uma progra-
mação prévia, podendo ser constante 
ou variável. Podem-se programar doses 
tão pequenas quanto 0,05 U/h, ou ne-
nhuma insulina por algumas horas, 
adaptando-se às diferentes necessida-
des de cada período do dia.

Por não ser à prova d’água, ela deve 
ser desconectada da cânula (por perío-
do máximo de até 2 horas) quando o 
paciente quiser nadar ou tomar banho.

Os implementos da bomba de in-
fusão de insulina são:
•	 Reservatório da insulina.
•	 Conjunto de infusão (cateter e câ-

nula).
•	 Baterias.

Algumas bombas de infusão já são 
equipadas também com um controle 
remoto eletrônico para sua operação 
por tecnologia Bluetooth®.

O reservatório de insulina contém 
de 176 a 315 unidades de insulina, de-
pendendo do tipo de bomba utilizado.3 
Existem diversos tipos de conjuntos de 

Gerenciamento eletrônico do diabetes:  
usando a tecnologia para melhor controle 
metabólico do diabetes
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infusão, com diferentes tipos de catete-
res. São utilizados os seguintes tipos:
•	 De 6 mm, para pessoas com tecido 

subcutâneo normal ou pouco es-
pesso.

•	 De 9 mm, para pessoas com tecido 
subcutâneo mais espesso, aplica-
do em 90° (Quick-set®, Ultraflex® e 
FlexLink®).

•	 De 17 mm, para uso geral, aplicado 
em 45° (Silouette®, Tender®, Com-
fort® e Tenderlink®), ou menos, de-
pendendo da quantidade de teci-
do celular subcutâneo.
Todos os conjuntos de infusão uti-

lizam adesivos na pele para a fixação 
da cânula e a escolha do tipo dos con-
juntos de infusão, após o período ini-
cial de adaptação, é feita pelo paciente 
com base em critérios de preço e con-
forto. A cânula é um cateter fino e flexí-
vel de teflon. Todas as cânulas têm 
agulhas-guia, que são retiradas após a 
sua aplicação. Elas podem ser coloca-
das manualmente ou por intermédio 
de um aplicador.

O kit de infusão (cânula e exten-
são) deve ser trocado frequentemente: 
a cânula a cada 3 dias e todo o conjun-
to de infusão (cânula e cateter) a cada 6 
dias. O uso do mesmo kit de infusão 
por > 3 dias está associado à deteriora-
ção no controle glicêmico e maior risco 
de infecções no local de implantação 
do cateter. Os análogos ultrarrápidos 
(lispro, asparte ou glulisina) são as in-
sulinas preferencialmente usadas na 
bomba, uma vez que causam menos 
hipoglicemias do que a insulina rápida 
(R), além de produzirem melhores valo-
res de glicemia pós-prandiais.4

O paciente deve ser alertado para 
carregar, nas suas viagens, frascos ex-
tras de insulina, acessórios para as 
bombas e seringas e/ou canetas con-
tendo análogos sem pico e ultrarrápi-
do, para o caso de acontecer algum 

problema com o equipamento, com a 
bomba ou com o kit de infusão.

Já existem bombas sem fio (ainda 
não disponíveis no Brasil), nas quais a 
cânula é integrada à bomba e um con-
trole remoto manual é usado para ajus-
tar as doses e programar a liberação de 
insulina.3 Outras bombas (como a Me-
dtronic Paradigm® Veo™), também não 
disponíveis no Brasil, possuem um me-
canismo de suspensão automática da 
infusão de insulina (“low glucose sus-
pend” ou “suspensão por hipo”). Elas 
são conectadas a um aparelho de mo-
nitorização contínua de glicose (MCG) 
e previnem hipoglicemias severas, sus-
pendendo a infusão de insulina por 2 
horas quando os níveis de glicose atin-
gem valores muito baixos.5,6

Mais recentemente, os estudos re-
lacionados ao sistema chamado de 
“pâncreas artificial” vem ganhando 
cada vez mais destaque e são um gran-
de desafio. Ainda em fase de testes, é 
uma tecnologia que busca combinar a 
monitorização contínua de glicose 
(MCG) com a bomba de infusão de in-
sulina. Tem como objetivo melhorar o 
controle glicêmico, reduzir o risco de 
hipoglicemia e melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes. Para isso, o siste-
ma utiliza as informações vindas da 
MCG (leitura da glicemia em tempo 
real) para, por meio de complexos al-
goritmos – cálculos realizados por um 
software em um computador externo 
– , ajustar e liberar automaticamente a 
quantidade ideal de insulina necessá-
ria sem a necessidade de intervenção 
do paciente, como acontece nas bom-
bas atualmente existentes.7,8

INFUSão BASAL DE INSULINA

Cálculo da dose basal de insulina

A infusão basal geralmente representa 
40% a 60% da dose total de insulina/

dia e seu objetivo é suprimir a produ-
ção de glicose entre as refeições, bem 
como durante a noite. Pode-se progra-
mar as bombas de infusão para liberar 
doses constantes ou variáveis a cada 
hora, durante as 24 horas, assim adap-
tando-se às necessidades variáveis dos 
diferentes períodos do dia, como, 
p. ex., o de maior resistência à ação da 
insulina, que ocorre nos períodos do 
alvorecer e do entardecer.9 A infusão 
de cada hora pode ser mais bem pro-
gramada após realização de monitora-
mento contínuo de glicose, estabele-
cendo, assim, quais os horários de 
maior necessidade de insulina de cada 
paciente.10 Além disso, a dose da infu-
são basal pode ser mudada a qualquer 
momento durante as 24 horas do dia.

Dependendo do modelo, as bom-
bas de infusão de insulina podem libe-
rar taxas basais de 0,05 a 50 unidades/h 
(em gradações de 0,05 a 0,1 unidade) e 
podem ser programadas para até 48 
diferentes taxas basais em 24 horas.7 
Em alguns casos, sobretudo em crian-
ças, podem-se usar doses tão peque-
nas quanto 0,1 unidade por hora, e até 
sustar a infusão de insulina por algu-
mas horas. A dose basal total é calcula-
da segundo a fórmula apresentada a 
seguir no Quadro 1.

QUADRo 1 Cálculo da dose basal de 
insulina

a) Soma da insulina total/dia (N, L, 
glargina ou detemir) + (R, lispro ou 
asparte)*

b) Redução de 10% a 20% da dose 
prévia se o paciente estiver bem 
controlado (hemoglobina glicada 
[HbA1c] < 6,5%) ou manutenção da 
dose total diária se o paciente não 
estiver controlado

c) Divisão do total obtido por 2

* Dose previamente utilizada.
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Pode-se dividir a dose basal en-
contrada após o cálculo demonstrado 
no Quadro 1 pelo período de 24 horas 
para se encontrar a relação inicial de 
insulina basal por hora (normalmente 
entre 0,5 a 1,0 U/h). Essa taxa pode ser 
depois ajustada de acordo com as ne-
cessidades de cada paciente, de modo 
a liberar mais ou menos insulina em 
determinadas horas do dia, baseado 
na monitorização de glicose.3

bOLUS DE REFEIção

O bolus alimentar ou de refeição é libe-
rado no momento das refeições, pelo 
paciente, de acordo com a quantidade 
de carboidratos que será ingerida, sen-
do a contagem de carboidratos muito 
utilizada para esse fim. Em média, usa-
mos uma unidade de insulina para cada 
15 g de carboidrato ingerido em adul-
tos e uma unidade de insulina para 20 g 
a 30 g de carboidrato em crianças e 
adultos magros mais sensíveis à insuli-
na. Podemos calcular essa relação usan-
do a fórmula descrita a seguir.

   550    = gramas de carboidrato por
 DTID cada unidade de insulina

DTID = dose total de insulina diária  
no início da terapia com bomba de 
infusão

Bolus adicionais de insulina podem 
ser liberados durante as refeições ou 
após seu término, o que é muito vanta-
joso quando se trata de crianças, de 
pacientes com gastroparesia ou após o 
consumo de alimentos com grande 
quantidade de gordura, como pizza ou 
massas com queijo (D).11

As bombas mais modernas em uso 
no Brasil permitem alterar o modo e a 
duração do bolus que é usado para as 
refeições, utilizando esquemas de 

“onda quadrada” ou “onda dupla” para 
se adequar à quantidade e aos tipos de 
alimentos ingeridos. No esquema de 
bolus estendido (ou quadrado), uma 
dose constante de insulina é liberada 
durante algumas horas, segundo uma 
programação prévia, enquanto no es-
quema de bolus bifásico (ou de onda 
dupla) primeiro libera-se uma dose de 
insulina imediatamente após a refeição 
e, a seguir, o restante da dose. O bolus 
estendido pode ser usado durante 
uma festa ou um churrasco. O bolus bi-
fásico é utilizado após refeição rica em 
gorduras e em carboidrato, como pizza 
ou lasanha, quando há necessidade de 
efeito mais prolongado da insulina.

Fator de sensibilidade e bolus 
corretivo

O fator de sensibilidade determina, 
aproximadamente, qual é o efeito de 
uma unidade de insulina nos níveis de 
glicemia do paciente. Ele é calculado 
por meio da regra de 1.800, quando se 
divide esse valor pela quantidade total 
de insulina utilizada por dia.

1.800  = diminuição de glicemia 
 DTID mg%/unidade de insulina

DTID = dose total de insulina/dia  
no início da terapia com bomba de 
infusão

Esse fator também pode ser calcu-
lado para valores de glicemia em mili-
mol/litro da seguinte forma: 11/DTID = 
diminuição da glicemia em milimol/l.3

O bolus corretivo (BC) é usado para 
corrigir a hiperglicemia e leva em conta 
a sensibilidade à insulina, que é indivi-
dual. Muitos pacientes já utilizam cal-
culadoras de bolus para estimar a dose 
de insulina que devem utilizar. Algu-
mas bombas de infusão também já 
vêm com essa opção.

Bolus de
 

=

 valor de – meta

correção
  glicemia glicêmica 

 fator de sensibilidade

Exemplo: 520 – 120 mg/% = 400/fator de 
sensibilidade = 400/50 = 8 unidades de 
Novo-Rapid®

Sensibilidade à insulina e ajustes de doses

Ela varia em diferentes períodos, po-
dendo ser menor no período pré-
-menstrual, em situações de doenças 
infecciosas, estresse, depressão, quan-
do o paciente ganha peso ou até mes-
mo em diferentes horários do dia, 
quando é preciso lidar com níveis gli-
cêmicos muito elevados, quando exis-
te o efeito glicotóxico com diminuição 
da sensibilidade à insulina. A sensibili-
dade também pode ser estimada em 
50 mg/dl para adultos e 75 a 100 mg/
dl para crianças e adultos magros com 
boa sensibilidade à insulina.

Sempre que o paciente medir a gli-
cemia, ele deve usar esse fator para cal-
cular quanta insulina é necessária para 
reduzi-la ao valor desejado. Para todos 
os pacientes, deve-se fixar uma meta 
glicêmica a ser alcançada. No caso de 
crianças, p. ex., é melhor fixar o valor da 
meta glicêmica de 100 a 120 mg/% du-
rante o dia e de 150 mg/% antes de 
deitar e, a partir daí, calcular a correção. 
Ajustes na terapêutica podem ser fei-
tos em situações especiais, tanto nas 
taxas basais quanto na relação dos bo-
lus em diferentes situações, como exer-
cício, doença, menstruação e estresse.

Algumas das bombas de insulina 
mais modernas têm softwares que a ca-
pacitam para calcular a dose da insulina 
a ser injetada na forma de bolus, consi-
derando não só o consumo de carboi-
dratos calculado pelo paciente e intro-
duzido na bomba, mas, também, os 
resultados da glicemia medidos no mo-
mento da aplicação. A possibilidade 



281

2014-2015     Diretrizes SBD

de inclusão de diferentes coeficientes 
de relação insulina/carboidrato, de fa-
tores de correção variáveis de acordo 
com diferentes horários do dia e o cál-
culo da insulina residual e a correção 
automática da dose de insulina do bo-
lus a ser liberado são outras caracterís-
ticas positivas dessas novas bombas.

INDICAçÕES PARA A PRESCRIção 
DA BoMBA DE INSULINA

Além das indicações médicas que serão 
listadas a seguir, é importante observar 
que o paciente candidato à utilização 
da bomba de insulina deve ser motiva-
do e ter capacidade de lidar com a bom-
ba, responder a seus alarmes, monitorar 
a glicose de quatro a oito vezes por dia e 
calcular seu bolus refeição de acordo 
com a quantidade de carboidratos. As 
bombas de insulina não são apropria-
das para pacientes que não atendam a 
esses critérios e não devem ser utiliza-
das para substituir uma pobre educa-
ção em diabetes e precária habilidade 
de automonitoramento.12

Indicações:
•	 Pacientes que estiverem com difi-

culdades para manter esquemas 
de múltiplas aplicações ao dia ou 
que, mesmo usando esses esque-
mas, ainda não consigam controle 
adequado (D).11

•	 Quando houver controle inade-
quado da glicemia ou ocorrerem 
grandes oscilações glicêmicas.

•	 Ocorrência do fenômeno do alvo-
recer (dawn phenomenon) com ní-
veis de glicemia de jejum > 140 a 
160 mg/dl.

•	 Ocorrência do fenômeno do entar-
decer.

•	 Ocorrência de hipoglicemias fre-
quentes e graves, hipoglicemia no-
turna frequente ou hipoglicemia 
assintomática (B).13-15

•	 Em pessoas com grandes variações 
das rotinas diárias ou com necessi-
dade de maior flexibilidade no es-
tilo de vida.16

•	 Cetoacidoses recorrentes.
•	 Gastroparesia.
•	 Portadoras de diabetes grávidas 

ou com intenção de engravidar.
•	 Todas as pessoas motivadas que 

desejem ter autocontrole (A).17

VANTAGENS DA TERAPIA  
CoM BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

As principais vantagens da terapia com 
bomba de insulina são:
•	 Eliminar a necessidade de múlti-

plas aplicações de insulina.
•	 Tornar mais fácil o controle do dia-

betes, permitindo ajuste mais fino 
da dose de insulina a ser injetada e 
liberar doses necessárias com mais 
exatidão do que com as injeções.

•	 Na maioria dos casos, podemos 
obter menores variações dos ní-
veis de glicemia, melhorando a 
qualidade de vida e os níveis de 
HbA1c.

•	 Reduzir significativamente os epi-
sódios de hipoglicemias graves e 
assintomáticas (C).17

•	 Eliminar os efeitos imprevisíveis 
das insulinas de ação intermediária 
ou prolongada.

•	 Permitir a prática de exercícios sem 
exigir a ingestão de grandes quan-
tidades de carboidratos.
A vantagem da infusão contínua 

de insulina subcutânea (CSII) sobre a 
terapia de múltiplas doses de insulina 
(MDI) é, primariamente, o resultado de 
uma melhor cinética da insulina. So-
mente a insulina ultrarrápida é usada 
atualmente no tratamento com CSII e 
seu percentual de variabilidade na ab-
sorção é menor do que a das insulinas 
neutral protamine Hagedorn (NPH) e 

glargina, resultando em maior repro-
dutibilidade dos níveis glicêmicos.

Outro fator que contribui para uma 
absorção mais constante da insulina é a 
utilização de um só local de aplicação a 
cada 2 a 3 dias por meio do uso de um 
cateter, trocado após este período de 
tempo, o que não ocorre quando é feito 
o rodízio dos locais de aplicação no es-
quema de MDI. Além disso, esse sistema 
elimina a maioria dos depósitos de insu-
lina subcutânea que existem quando se 
usam doses maiores de insulina NPH ou 
as de ação mais prolongada. O controle 
glicêmico noturno é melhorado com as 
bombas de insulina, minimizando o au-
mento da glicemia anterior ao café da 
manhã (o fenômeno do alvorecer), ob-
servado em pacientes com diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) tratados com inje-
ções de insulina.18

Por outro lado, o uso da bomba de 
insulina pode levar ao aumento de peso, 
desencadear cetoacidose diabética (CAD) 
por obstrução de cateter e tem custo mais 
elevado entre todas as opções disponíveis 
de insulinoterapia, além de ser desconfor-
tável para alguns pacientes.

USo DE BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA NA GRAVIDEZ

O rígido controle glicêmico traz benefí-
cios indiscutíveis tanto para a gestante 
diabética como para o feto e o recém-
-nascido. Esse controle pode ser atingi-
do com estratégias terapêuticas que 
utilizam múltiplas injeções diárias de 
insulina ou bomba de insulina. Nas grá-
vidas com diabetes, a terapêutica com 
a bomba de infusão de insulina permi-
te diminuir as excursões glicêmicas, 
principalmente as glicemias pré-pran-
diais, melhorar o manejo do enjoo ma-
tinal e um reequilíbrio pós-parto mais 
facilitado. Por outro lado, alguns estu-
dos relatam que a cetoacidose durante 
a gestação (que pode ocorrer durante 
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uma falha da bomba, por exemplo) 
tem consequências que podem ser 
preocupantes e que deve ser avaliada 
na indicação da terapia.3

Embora exista uma tendência a jul-
gar superior o tratamento com bomba 
de insulina em mulheres com diabetes 
durante a gravidez em relação aos es-
quemas de múltiplas injeções diárias, a 
superioridade desse tipo de tratamento 
não foi confirmada por outros estudos.19

USo DE BoMBA DE INSULINA EM 
CRIANçAS E ADoLESCENTES

Nas crianças com diabetes, uma das 
grandes dificuldades do tratamento é se-
guir uma dieta fixada em horários, quan-
tidades e qualidade das refeições, além 
das variações da atividade física que 
ocorrem diariamente. Esses fatores po-
dem resultar em grandes oscilações gli-
cêmicas ao longo do dia. O uso do siste-
ma de infusão de insulina permite 
diminuir as restrições dietéticas e melho-
rar o controle glicêmico nessa popula-
ção, diminuindo o risco de hipoglicemia 
e melhorando a sua qualidade de vida, 
tornando-se uma opção terapêutica im-
portante para esse grupo de pacientes.

Assim, todas as crianças portado-
ras de diabetes, independente da ida-
de, podem ser potencialmente elegí-
veis para a terapia com bomba de 
insulina, desde que tenham pais moti-
vados e aceitem realizar de seis a nove 
testes diários de glicemia, além de con-
cordar em usar o aparelho.20,21

Em crianças, o índice de hiperglice-
mias graves/cetoacidose ocorre devido 
ao maior número de episódios de do-
bra de cateter com obstrução. Esse ris-
co pode ser diminuído com a troca de 
cateter de 2 em 2 dias e com monitora-
mento frequente.

No caso de adolescentes, algumas 
variáveis que tornam o tratamento 
mais difícil, como não adesão, ativida-

des variadas durante o dia e alterações 
do padrão de sono são melhor admi-
nistradas com a terapia de infusão con-
tínua de insulina.3

FAToRES QUE PREVEEM SUCESSo 
NA TERAPIA CoM BoMBA DE 
INFUSão DE INSULINA

Entre os fatores preditivos de sucesso 
no uso de bomba de infusão de insuli-
na, podemos citar: a seleção adequada 
de pacientes, a frequência das medidas 
diárias de glicose no dia e a presença 
de uma equipe entrosada.

Os resultados de HbA1c são tão 
melhores quanto maior é o número de 
medidas de glicemias no dia, além de 
quanto mais vezes forem feitas corre-
ções de glicemias ao longo do dia, já 
que a maioria dos pacientes que mede 
a glicemia capilar cinco ou mais vezes 
por dia tem HbA1c médias < 7%.22 
Além disso, embora essa terapêutica 
possibilite uma vida sem qualquer tipo 
de restrições alimentares, aqueles pa-
cientes que preferem seguir uma dieta 
mais regrada, com horários e estilo de 
alimentação mais normal, contando 
corretamente os carboidratos e inge-
rindo dietas com menor teor de gordu-
ras, costumam ter melhores resultados.

É fundamental também, para que 
o resultado do tratamento com bomba 
de infusão de insulina seja bom, que se 
meçam as glicemias capilares, no míni-
mo três vezes por dia antes das refei-
ções. O ideal é que sejam medidas seis 
a oito vezes por dia nas pré-refeições e 
2 horas após, além da hora de se deitar 
e duas vezes por semana, entre 3 e 4 
horas da manhã. Só assim é possível al-
cançar melhor controle glicêmico com 
menos hiperglicemia, menos hipogli-
cemia assintomática e consequente 
melhora da qualidade de vida.9

CoMPLICAçÕES RESULTANTES  
Do USo DA BoMBA DE INFUSão 
DE INSULINA

Vários trabalhos mostram aumento das 
complicações em pacientes em uso de te-
rapia com bomba de infusão de insulina 
quando em comparação com terapia 
com MDI e convencional, como infecção 
dos locais de aplicação, cetoacidose e 
coma hipoglicêmico.23,24 No entanto, é im-
portante salientar que muitos desses tra-
balhos são anteriores à década de 1990, 
quando as bombas de infusão eram me-
nos sofisticadas, com mecanismos de 
controle inferiores e menor tecnologia 
agregada do que os aparelhos atuais. 
Mesmo assim, ainda nos dias de hoje, 
existem complicações no uso dessa tera-
pêutica, as quais serão descritas adiante.

Hiperglicemia/cetoacidose

Aumentos importantes das taxas de 
glicemia podem ocorrer sempre que 
houver interrupção do fluxo de insuli-
na por causa do uso das bombas de 
infusão de insulina ultrarrápida, resul-
tando em CAD, que pode ser preveni-
da, se a pessoa que usa a bomba fizer 
medições frequentes da glicemia e cor-
rigir as alterações glicêmicas sempre 
que elas se manifestarem. A cetoacido-
se ocorre com a mesma frequência em 
pessoas com MDI e em pacientes com 
diabetes instável. Ademais, a frequên-
cia de cetoacidose é igual à dos pacien-
tes em outras terapias, embora pareça 
haver leve vantagem a favor do uso da 
bomba de infusão de insulina.18

Como não é rara essa ocorrência, 
sobretudo no início da terapia, o pa-
ciente deve saber que hiperglicemias 
inexplicáveis e mantidas a despeito de 
correções são uma indicação de que 
está havendo interrupção da liberação 
de insulina, mesmo que não tenha ha-
vido a mensagem de obstrução (no de-
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livery) na bomba, e que, por isso, o con-
junto de infusão deve ser trocado e a 
insulina ultrarrápida aplicada com ca-
neta ou seringa no mesmo momento 
da troca do conjunto.

Infecções de pele

Infecções de pele, embora raras, po-
dem ocorrer no local da colocação do 
cateter em virtude da falta de cuidados 
na assepsia do local de aplicação ou de 
limpeza das mãos. Pode aparecer des-
de uma pequena ferida infeccionada a 
grandes abscessos, dependendo da 
extensão da contaminação e do estado 
de saúde do paciente.2 Geralmente an-
tibióticos sistêmicos resolvem e com 
pouca frequência é necessário associar 
drenagens nestes casos.

Falhas das bombas

São muito raras, uma vez que elas têm 
inúmeros mecanismos de autocontro-
le e alarmes que detectam as falhas as-
sim que ocorrem.

Hipoglicemia

Embora ocorra, é muito menos fre-
quente do que durante a terapia inten-
siva (MDI).17 Seus riscos podem ser di-
minuídos com medidas frequentes da 
glicemia, sobretudo antes das refei-
ções, de madrugada e antes de dirigir. 
Erros de dose de bolus de refeição e de 
correção são causas frequentes de hi-
poglicemias. Pacientes com hipoglice-
mia assintomática parecem se benefi-
ciar da terapêutica com bomba de 
infusão, tendo menos episódios dessa 
complicação após o início de seu uso. 
Além disso, pode-se interromper ou re-
duzir a infusão de insulina durante epi-
sódios de hipoglicemia.

Outras complicações

Vazamento do cateter, que pode ser 
percebido pelo aumento das taxas de 
glicemia, ou porque a pessoa notou 
que sua roupa ficou molhada ou, ain-
da, por sentir o cheiro de insulina.

Falha da bateria, acusada pelos sen-
sores da bomba, não é muito frequente 
e pode ser facilmente resolvida.

CoNTRAINDICAçÕES PARA  
o USo DA BoMBA DE INFUSão  
DE INSULINA

As únicas contraindicações para o uso 
da bomba de infusão de insulina são:
•	 Pessoas com baixa capacidade de 

entendimento ou que não tenham 
suporte familiar ou apoio de enfer-
magem para as determinações do 
basal, bolus e troca dos conjuntos 
de infusão, reservatórios de insuli-
na e baterias.

•	 Pessoas que não estejam dispostas 
a medir a glicemia capilar no míni-
mo três vezes por dia.

•	 Pessoas que tenham problemas 
psiquiátricos ou distúrbios ali-
mentares, como anorexia nervosa 
e bulimia.

ABANDoNo E DESCoNTINUIDADE 
Do USo DE BoMBA DE INFUSão 
DE INSULINA

Os motivos mais comuns para abando-
nar a bomba de infusão de insulina 
são: inabilidade para usá-la, falta de su-
porte familiar em adolescentes, custo 
do tratamento ou distorção de ima-
gem corporal.23 Infecções de pele, pro-
blemas psiquiátricos, aumento da fre-
quência e/ou severidade de 
hipo gli cemias ou outras emergências 
são algumas indicações para desconti-
nuidade do uso da bomba.3

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA 
UTILIZAção DE BoMBA  
DE INSULINA

Principais vantagens da utilização da 
bomba de insulina:
•	 Elimina a necessidade de várias apli-

cações de insulina durante o dia.
•	 Libera as doses necessárias com 

mais exatidão do que as injeções.
•	 Frequentemente melhora os níveis 

de HbA1c.
•	 Em geral, resulta em variações me-

nores na oscilação habitual dos ní-
veis de glicemia.

•	 Torna mais fácil o controle do 
diabetes e possibilita um ajuste 
mais fino da dose de insulina a 
ser injetada.

•	 Com frequência, melhora a quali-
dade de vida.

•	 Reduz significativamente os episó-
dios de hipoglicemia grave.

•	 Possibilita a prática de exercícios 
sem exigir a ingestão de grandes 
quantidades de carboidratos.
Principais desvantagens da utiliza-
ção de bomba de insulina:

•	 Pode promover aumento de peso.
•	 Pode desencadear CAD, se o cate-

ter for desconectado ou obstruído 
por tempo prolongado.

•	 Custo mais elevado entre as opções 
disponíveis de insulinoterapia.

•	 Para alguns pacientes, carregar 
uma bomba de insulina permanen-
temente pode ser desconfortável.

•	 Requer treinamento especializado.

ASPECToS EMoCIoNAIS  
E QUALIDADE DE VIDA

A terapia de infusão contínua com 
bomba de insulina proporciona ao 
usuário maior flexibilidade com parcial 
liberação da dieta, melhora o controle 
com exercício físico e promove maior 
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facilidade com turnos de trabalho e 
viagens. Atua incisivamente no contro-
le metabólico com menor frequência e 
gravidade dos episódios de hipoglice-
mia, melhor controle glicêmico e me-
nores excursões glicêmicas, além de 
ter benefício sobre o controle de peso. 
Emocionalmente, diminui a ansiedade 
e aumenta a confiança no tratamento 
por parte do paciente e da família. Traz 
ao usuário maior independência e 
aceitação da doença, além de ter um 
índice de desistência baixo.25 

MoNIToRAMENTo CoNTÍNUo 
DE GLICoSE (MCG) E SENSoRES 
DE GLICoSE

As medidas de glicemia capilar vêm cada 
vez mais ganhando espaço como ferra-
mentas importantes no controle das 
pessoas com diabetes, embora ainda te-
nham limitações importantes, como:
•	 Adesão do paciente.
•	 Dados incompletos com poucos 

valores medidos durante o dia.
•	 Esquecimento pelo paciente e/ou 

familiar do diário glicêmico na 
consulta.
Devido a esses fatores, começou-

-se a desenvolver sistemas mais con-
fortáveis e precisos para a avaliação 
contínua de glicemia. Assim, hoje, um 
grande número de equipamentos foi 
desenvolvido e testado: desde relógios 
de pulso que medem a glicose intersti-
cial, lentes de contato que mudam de 
cor de acordo com os níveis de glicose 
da lágrima até sensores implantados e 
testados no tecido celular subcutâneo. 
Nesse caminho, muitos equipamentos 
foram abandonados depois dos pri-
meiros testes, outros foram lançados 
comercialmente e abandonados após 
algum tempo e outros se firmaram 
como instrumentos importantes no 
controle das pessoas com diabetes.26

No momento, no Brasil e nas Amé-
ricas, o sistema de monitoramento 
contínuo de glicose (CGMS) é o único 
sensor médico em uso. O CGMS é um 
tipo de holter de glicose para uso pelo 
médico ou pelo laboratório.27 Ele 
mede e registra os níveis de glicose no 
tecido celular subcutâneo e tem o ta-
manho de uma bomba de infusão de 
insulina. O sensor mede a glicose no 
fluido intersticial (que se correlaciona 
bem com a glicose plasmática), por 
meio de uma pequena cânula inserida 
sob a pele, semelhante ao set de infu-
são da bomba de insulina.28

Ele é conectado, com um pequeno 
cabo elétrico, a um aparelho eletrônico 
(monitor) que pode se levar preso no 
cinto ou dentro do bolso.

A leitura dos valores de glicose por 
meio do sensor é feita mediante uma 
reação eletroquímica da enzima glicose 
oxidase, que converte a glicose intersti-
cial em sinais eletrônicos, que são envia-
dos continuamente através de um cabo 
para o monitor. O monitor capta os si-
nais a cada 10 segundos e registra a mé-
dia dos sinais a cada 5 minutos, totali-
zando 288 medidas ao dia, durante 3 
dias. A amplitude de variação das medi-
das é de 40 mg/dl a 400 mg/dl.

As leituras não são mostradas pelo 
visor durante os 3 dias de uso do equi-
pamento. Para o seu funcionamento 
adequado, é fundamental que os usuá-
rios insiram, no mínimo, três medidas 
de glicemia capilar por dia na memória 
do monitor para permitir a calibração, 
além de registrarem todas as vezes que 
se alimentam, exercitam, injetam insu-
lina e quando têm hipoglicemias. Além 
disso, os pacientes devem manter um 
registro de todas estas variáveis mais 
os horários, as quantidade e a qualida-
de das refeições. Esses dados são usa-
dos para melhor avaliação dos fatores 
que interferem no controle glicêmico.

Após as medidas, as informações 
do paciente armazenadas no monitor 
são transferidas para um computador 
pessoal (é feito um download) por um 
software, utilizando uma base fixa de 
transmissão de dados (Comstation). 
Após o download dos registros, as in-
formações ficam disponíveis para aná-
lise e interpretação por meio de gráfi-
cos, relatórios estatísticos, tabelas e 
relatório geral e são analisadas pelo 
médico.

As medidas apresentadas como 
gráficos ou tabelas tornam possíveis a 
identificação de padrões e tendências 
de glicose que ocorrem durante as 24 

Figura 1 Paradigm®.

Figura 2 ACCU-CHEK®Spirit.
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horas do dia. O efeito das refeições nos 
níveis de glicemias das aplicações de 
insulina ultrarrápidas ou rápidas, das 
reações à hipoglicemia e ao exercício 
físico também pode ser percebido, 
além da hipoglicemia da madrugada, 
quando presente, facilitando, assim, 
mudanças e ajustes no tratamento tan-
to dos pacientes com DM1, como da-
queles com DM2 e controle insatisfató-
rio do diabetes.

Todos os pacientes com DM1, em 
insulinização intensiva ou não, grávi-
das com DM, com hipoglicemias fre-
quentes, com DM2 e controle insatisfa-
tório, ou mesmo aqueles com HbA1c 
normal, mas com muitos episódios de 
hipoglicemias, têm indicação, ao me-
nos uma vez ao ano, de usar este ins-
trumento de propedêutica (D).

O uso do CGMS possibilita o ajuste 
das glicemias das pessoas com DM, 
ajudando a melhorar o controle glicê-
mico, detectando e reduzindo o risco 
de eventos hipoglicêmicos e, assim, 
permitindo melhorar os esquemas de 
insulinização intensiva, com maior 
ajuste do basal e dos bolus de refeição 

e correção. O Quadro 2 mostra as prin-
cipais indicações reconhecidas pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 
para a realização do MCG, com base 
nas recomendações de Klonoff (A).26

SENSoRES DE USo PESSoAL  
E DE MEDIDA EM TEMPo REAL

São mais uma promessa de melhora 
no manejo do diabetes, tanto para pa-
cientes com DM1 quanto com DM2 e 
aqueles que estão em esquemas de 
insulinização intensiva. Vários desses 
equipamentos já estão em uso. Outros 
estão em fase final de registro e de ex-
perimento clínico. A maioria é implan-
tada no tecido celular subcutâneo 
(TCSC), apresentando a possibilidade 
de leituras de glicose em tempo real e 
de disparar alarmes de hipoglicemia e 
hiperglicemias.

Entre as vantagens apresentadas 
por esses sistemas, podemos citar: me-
lhora nas excursões glicêmicas, redução 
na duração e gravidade dos episódios 
de hipoglicemias e melhora do controle 
glicêmico em pacientes com DM1 

(B).29,30 Esse sucesso está relacionado 
com aderência ao uso dos sen sores.28

Esses equipamentos já estão sen-
do usados no Brasil de maneira contí-
nua, pela maior parte dos pacientes, ou 
por alguns dias. Eles são portáteis, do 
tamanho de uma bomba de insulina 
ou pouco menores. Constam de três 
partes: um sensor, um transmissor e 
um receptor.

O sensor é introduzido no TCSC. 
Trata-se de um tubo pequeno, com 
uma agulha-guia, revestido interna-
mente de glicose oxidase. A glicose 
medida tem seu valor transformado 
em impulsos elétricos, que são envia-
dos pelo transmissor por meio de co-
municação sem fio (radiofrequência) 
para o monitor. O monitor mostra em 
seu visor as medidas em tempo real.

As medidas de glicose, efetuadas 
pelo sensor a cada 1 a 5 minutos, são mos-
tradas na tela do receptor, assim como 
gráficos dos resultados do monitoramen-
to, dependendo do modelo, podendo ar-
mazenar os resultados para serem trans-
feridos para um sistema de gerenciamento 
de dados via internet. É necessário calibra-

QUADRo 2 Principais indicações reconhecidas pela SBD para o monitoramento contínuo da glicose

A indicação mais importante do MCG é facilitar os ajustes na conduta terapêutica, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico

Os referidos ajustes incluem:

•	 Substituição da insulina rápida pelo análogo de insulina ultrarrápida ou adição de aplicações adicionais de insulina de ação rápida 
ou de análogo de insulina de ação ultrarrápida

•	 Substituição da insulina NPH por um análogo de insulina de longa duração ou adição de aplicações adicionais de insulina NPH
•	 Ajustes de doses de insulinas basal e prandial
•	 Alterações na composição de carboidratos da dieta
•	 Alterações nas metas desejáveis para glicemia pré ou pós-prandial
•	 Quantificação da resposta a um agente antidiabético

Avaliação do impacto de modificações do estilo de vida sobre o controle glicêmico

Monitoramento das condições nas quais um controle glicêmico intensivo é desejado (diabetes gestacional, diabetes em crianças e 
pacientes em UTI)

Diagnóstico e prevenção das hipoglicemias assintomática e noturna

Diagnóstico e prevenção da hipoglicemia pós-prandial
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ção do aparelho com a inserção de resul-
tados da glicose plasmática medidas pelo 
paciente em diferentes horas do dia.28,31 
Por enquanto, um dos dois equipamentos 
em uso no Brasil é o Guardian Real-Time® 
(Figura 3), um monitor contínuo de glico-
se que mostra a cada 5 minutos as medi-
ções da glicose lidas do subcutâneo em 
tempo real mediante um sensor. Ele dis-
ponibiliza no display do monitor: gráficos 
de 3, 6, 12 e 24 horas de monitoramento, 
setas de velocidade de oscilação das gli-
coses, alerta e dispara um alarme em con-
dições limítrofes, previamente programa-
das para cada paciente, além do status do 
monitor e do sensor.

O outro sistema é o Paradigm 
REAL- Time 722 com Minilink® (Medtro-
nic Comercial Ltda.) (Figura 4), que in-
tegra, em um só equipamento, a bom-
ba de insulina e o monitor de glicose 

descrito anteriormente. Em breve, pelo 
menos mais um equipamento, o Navi-
gator® (Lab Abbott) (Figura 5), deve es-
tar disponível no Brasil.30

Alguns equipamentos, inclusive os 
atualmente em uso no Brasil, mostram 
no visor um gráfico com as oscilações re-
gistradas a cada 5 minutos, além de su-
gerir com setas apontadas para cima ou 
para baixo a tendência de queda ou subi-
da. Essas setas, que permitem saber e 
calcular a velocidade de mudança da va-
riação da glicose (de 1 a 2 mg/dl/min), 
podem ser programadas para emitir alar-
mes sonoros de hipo e hiperglicemia.

As medidas glicêmicas podem ser 
vistas nos receptores ou descarregadas 

diretamente em um computador, desde 
que se possuam o software e o cabo de 
conexão (Dexcom®), ou vistas nos apare-
lhos receptores e armazenadas na inter-
net para, posteriormente, serem vistas 
pela equipe de saúde. Isto é possível 
quando o paciente ou um membro da 
equipe de saúde faz um upload dos dados 
armazenados no receptor mediante um 
cabo ou espécie de pen drive especial que 
se conecta ao computador (Guardian® e 
Paradigm 722® com ComLink). O descar-
regamento destes dados é feito na home 
page do fabricante, que depois pode ser 
acessada pelo paciente, seu médico ou 
pela equipe de saúde, desde que seja usa-
da a senha autorizada pelo paciente.

Figura 4 Paradigm REAL-Time 722 com 
Minilink®.

Figura 3 Guardian Real-Time®. Figura 5 Navigator®.
Figura 6 Conjunto Dexcom® com  
aplicador.

QUADRo 3 Características dos sensores de tempo real 

Guardian® 
paradiGm 722 
com minilink®

naviGaTor® dexcom®

Área de alcance 
(wireless)

1,8 m 3 m 1,8 m

Alarmes Sim Sim Não

Setas de tendências Sim Sim Não

Resistente à água
Sim (90 cm por 
30 min)*

Sim (90 cm por 
30 min)

Não

Número mínimo de 
calibração/dia

Duas vezes/dia Uma vez/dia Duas vezes/dia

Frequência de medida 
de glicose

A cada 5 minutos A cada 1 minuto
A cada 5 
minutos

*Bomba não resistente à água.
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oUTRoS SISTEMAS  
E FERRAMENTAS: SOfTwARES, 
ACESSoS PoR TELEMETRIA  
E TELEFoNES CELULARES

Além dos equipamentos já citados, al-
guns sistemas utilizando telefones ce-
lulares ou glicosímetros acoplados a 
transmissores também estão entrando 
no mercado brasileiro e prometem au-
xiliar o controle do diabetes, enviando 
os dados obtidos de glicemia e de ou-
tros registros feitos pelo paciente por 
celular, internet ou telemetria.

GlicOnLine® é um desses progra-
mas que já está disponível e que pode 
auxiliar o paciente, seus familiares e 
cuidadores e os profissionais da saúde 
a manejarem melhor o diabetes, já que 
possibilita, por meio de um software 
especialmente desenvolvido e utiliza-
do por telefone celular, orientar o pa-
ciente em relação à dose de insulina 
tipo bolus adequada para a quantidade 
de carboidrato que está sendo ingeri-
da e a glicemia do momento.32

A utilização deste sistema só é pos-
sível após a prescrição eletrônica do pa-
ciente pelo seu médico, que deverá 
inserir no sistema, via internet, os parâ-
metros a serem utilizados para o cálculo 
da dose de insulina a ser administrada 
para cobrir a refeição e corrigir a glice-
mia. O uso do sistema também faz com 
que os pacientes não tenham a necessi-
dade de registrar diariamente as suas 
glicemias capilares, a quantidade de 
carboidratos ingeridos e as doses de in-
sulina aplicadas, visto que os dados fi-
cam armazenados no servidor e podem 
ser acessados a qualquer momento. 
Esse sistema foi desenvolvido por um 
grupo com larga experiência em trata-
mento intensivo de pessoas com diabe-
tes e já foi testado no HC de São Paulo.

Outro sistema (este já comercial) 
que também promete facilitar o geren-
ciamento do diabetes por meio de pági-

na na internet é um programa desenvol-
vido nos Estados Unidos chamado de 
Nutrihand®, que já está traduzido para o 
português e disponível na in ternet.33

Sistemas de gerenciamento do con-
trole glicêmico de grande número de pa-
cientes, mediante o envio das medidas de 
glicemia capilar obtidas por glicosímetros 
por telemetria para centros regionais com 
softwares aplicados, possibilitam geren-
ciar o controle glicêmico de um grande 
número de pacientes. Um desses siste-
mas, concebido e utilizado no Brasil é o 
Yara Telemedicine System (YTS).34-36

O In-Car Glucose Sensing – sensor 
usado no carro – grava os últimos ní-
veis de glicose enquanto o paciente 
está dirigindo e avisa sobre hipoglice-
mia antes que atinja níveis perigosos.

Os dispositivos BGStar® e iBGStarTM 
utilizam uma tecnologia que garante 
leituras de glicemia precisas e confiá-
veis, sem necessitar codificação. O BGS-
tar® está também equipado com diver-
sas funcionalidades, como alertas, 
programador de alarmes e notas para 
explicar os resultados. Ultracompacto, o 
iBGStarTM pode ser ligado a um iPho-
ne® ou iPod touch® e permite a visuali-
zação dos resultados dos valores da gli-
cose no sangue em uma tela tátil em 
cores. Pode também ser utilizado sepa-
radamente para fazer uma medição da 
glicose no sangue em qualquer altura. A 
aplicação do iBGStarTM Diabetes Mana-
ger foi especificamente concebida para 
tornar possível uma gestão fácil dos da-
dos, bem como a sua transmissão aos 
profissionais da saúde.37

Por fim, existem diversos aplicati-
vos para smartphones criados com o 
intuito de ajudar o paciente diabético 
no registro das glicemias e controle 
das medicações utilizadas, permitindo, 
por meio de alarmes, maior atenção do 
paciente ao tratamento. Alguns desses 
aplicativos também confeccionam grá-
ficos para análise das glicemias. São 

exemplos destes aplicativos: Glucose 
Tracker, Glucose Buddy, Glucose Char-
ter, entre outros.38

CoNCLUSão

A terapia com bomba de infusão de insu-
lina é tão segura quanto a MDI e tem 
vantagens sobre ela, sobretudo em pa-
cientes com hipoglicemias frequentes, 
com um fenômeno do alvorecer impor-
tante, com gastroparesia na gravidez, em 
crianças e em pacientes com DM1 e com 
um estilo de vida errático. A terapia com 
bomba de infusão de insulina possibilita 
maior probabilidade de se alcançar me-
lhor controle gli cêmico com menos hi-
poglicemia, hipoglicemias assintomáti-
cas e melhor qualidade de vida.18,24

A segurança e a eficácia do uso da 
bomba de insulina são altamente depen-
dentes da seleção adequada do pacien-
te, de seu nível de educação em diabe-
tes, de sua adesão às recomendações 
terapêuticas e do nível técnico e da com-
petência da equipe multipro fissional res-
ponsável por seu atendi mento (D).15

As bombas de infusão de insulina 
existentes no mercado nacional até 
2007 eram Disetronic HPlus® e Medtro-
nic 508®, produzidas respectivamente 
pelos maiores produtores mundiais de 
bombas de infusão de insulina, Lab Ro-
che e Lab Meditronic, as quais são de 
boa qualidade e atendem às necessida-
des fundamentais da terapêutica inten-
siva com o uso de bomba de infusão de 
insulina. As bombas de insulina mais 
modernas, como a ACCU-CHEK®Spirit e 
ACCU-CHEK®Combo (Lab Roche) e a 
Paradigm®715 e Paradigm®722 (Lab 
Med tronic), já existentes no mercado 
nacional e que vêm substituindo os 
modelos anteriores, possibilitam obter 
melhores resultados desta terapêutica, 
desde que seus recursos sejam adequa-
damente utilizados.



288

Diretrizes SBD    2014-2015

REFERÊNCIAS

 1. Diabetes Devices Michael J. Fow ler, 
MD.

 2. Minicucci WJ. Diabetes: Uso de 
bomba de infusão contínua e sen-
sores de glicose. In: Lyra R, Cavalcan-
ti N, organizadores. Diabetes melli-
tus. Rio de Janeiro: Diagra phic Edi - 
tora; 2006.

 3. Pickup JC, Phil D. Insulin-Pump The-
rapy for Type 1. Diabetes Mellitus. 

 4. Bode B, Weinstein R, Bell D, McGill J, 
Nadeau D, Raskin P et al. Compari-
son of insulin aspart with buf fered 
regular insulin and insulin lispro in 
continuous subcutaneous insulin 
infusion: A randomized study in 
type 1 diabetes. Diabetes Care. 
2002;25:439-44.

 5. Agrawal P, Welsh JB, Kannard B, 
Askari S, Yang Q, Kaufman FR. Usage 
and Effectiveness of the Low Gluco-
se Suspend Feature of the Medtro-
nic Paradigm Veo Insulin Pump. J 
Diabetes Sci Technol. 2011 Septem-
ber; 5(5):1137–41.

 6. Choudhary P, Shin J, Wang Y, Evans 
ML, Hammond PJ, Kerr D, Shaw JAM, 
Pickup JC, Amiel SA. Insulin Pump 
Therapy With Automated Insulin Sus-
pension in Response to Hypoglyce-
mia. Diabetes Care. 2001 sept;34.

 7. Hovorka R, Nodale M, Haidar A, Wi-
linska ME. Assessing Performance of 
Closed-Loop Insulin Delivery Syste-
ms by Continuous Glucose Monito-
ring: Drawbacks and Way Forward. 
Diabetes Technology & Therapeu-
tics. 2013;15(1).

 8. Beck RW, Calhoun P, Kollman C. 
Challenges for Outpatient Closed 
Loop Studies: How to Assess Effi-
cacy. Diabetes Technology & Thera-
peutics. 2013;15(1).

 9. Boland EA, Grey M, Oesterle A, Fredri-
ckson L, Tamborlane WV. Continuous 
subcutaneous insulin infusion. A 
new way to lower risk of severe hy-
poglycemia, improve metabolic 
control, and enhance coping in ado-
lescents with type 1 diabetes. Diabe-
tes Care. 1999;22 (11):1779-84.

10. Bode B, Weinstein R, Bell D, McGill J, 
Nadeau D, Raskin P et al. Compari-

son of insulin aspart with buf fered 
regular insulin and insulin lispro in 
continuous subcutaneous insulin 
infusion: A randomized study in 
type 1 diabetes. Diabetes Care. 2002 
Mar;25(3):439-44.

11. ADA. Insulin infusion pump therapy. 
In: Klingensmith GJ, editor. Intensive 
diabetes manegement. 3rd ed. 
American Diabetes Association. 
2003. p.102-20.

12. Silvio E. Diabetes Facts and Guideli-
nes. Inzucchi, M.D.

13. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. 
Reduction in severe hypoglycemia 
with long-term continuous subcu-
taneous insulin infusion in type 1 
diabetes. Diabetes Care. 1996;19: 
324-7.

14. Hirsch IB, Farkas-Hirsch R, Creyer PE. 
Continuous subcutaneous insulin 
infusion for the treatment of diabe-
tic patients with hypoglycemic una-
wareness. Diabet Nutr Metab. 1991; 
4:41.

15. Minicucci W, Figueiredo Alves ST, 
Araújo LR, Pimazoni-Netto A. O pa-
pel da bomba de insulina nas estra-

QUADRo 4 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação
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A segurança e a eficácia do uso da bomba de insulina são altamente dependentes da seleção adequada do 
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D

A bomba de insulina está indicada a pacientes que apresentam hipoglicemias frequentes e graves, hipoglicemia 
noturna frequente ou hipoglicemia assintomática

B
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B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos 
– estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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DoENçAS PSIQUIÁTRICAS

Os distúrbios emocionais e orgânicos 
nos pacientes com doenças psiquiá-
tricas, tanto individualmente quanto 
no seu núcleo social, são enormes, 
podendo ser incapacitantes, além de 
estarem ligados a custos psicológicos, 
sociais e econômicos.

As doenças psiquiátricas apre-
sentam uma frequência importante e 
devem ser tratadas, geralmente, por 
toda a vida. Na população dos Esta-
dos Unidos, encontra-se incidência 
pronunciada de várias doenças psi-
quiátricas, como esquizofrenia (1%), 
transtornos bipolares (2%) e depressão 
maior (8%) (B).1 Quando analisadas 
as causas de morte desses pacientes, 
nota-se que, embora suicídio e aciden-
tes representem 28% e 12%, respecti-
vamente, cerca de 60% delas decorrem 
de causas orgânicas, em que os distúr-
bios cardiovasculares são os fatores 
mais importantes (B).2

Há mais de uma década, trabalhos 
já chamavam a atenção para uma asso-
ciação entre esquizofrenia e diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), independente-
mente de fármacos, com relato inclu-
sive da pouca probabilidade da interfe-
rência do tratamento medicamentoso 
(B).3 Os trabalhos mais consistentes 
relatam que os pacientes com esquizo-
frenia e distúrbios afetivos apresentam 
1,5 a 2 vezes maior prevalência de dia-
betes e obesidade do que a população 

geral (B).4 Estudos menores associam 
essas condições também a outros dis-
túrbios psiquiátricos.

Enger et al. (B)4 recentemente 
publicaram dados mostrando inci-
dência de 34% de síndrome meta-
bólica em pacientes esquizofrênicos, 
portanto, superior ao encontrado na 
população geral. Chamaram a aten-
ção também para o alto índice de 
tabagismo nesses pacientes, fator 
que, mesmo isoladamente, é muito 
importante na gênese dos problemas 
cardiovasculares. Além disso, encon-
traram aumento na fre quência de 
arritmias (cerca de 60%), de infarto 
agudo do miocárdio (IAM) (100%) e de 
morte (50%), demonstrando alta mor-
bimortalidade quando ocorre a asso-
ciação desses eventos patológicos.

INTERAção ETIoLÓGICA

Desde 1960 já se dava atenção à inte-
ração gene-ambiente e sua relação 
com diabetes (B)5 quanto à hipótese 
do thriftygenotype, ou seja, genes res-
ponsáveis por criar uma economia 
energética em situações de privação 
alimentar crônica, muito frequente 
na Pré-história, com a finalidade da 
sobrevivência. Certas populações 
com genes poderiam ativar este 
mecanismo, diminuindo com isso o 
metabolismo basal, com consequente 
aumento das gorduras visceral e 
total. Devido ao aumento atual da 

oferta alimentar, cria-se, portanto, um 
ambiente propício para o desenvolvi-
mento da síndrome metabólica (B).6,8

De maneira concomitante, há des-
crição de dezenas de genes criando 
alterações em diversos níveis do 
metabolismo, com ações específicas 
ou por meio de interação entre eles, 
ocupando, desse modo, papel funda-
mental na etiologia e progressão da 
síndrome metabólica (B).7

Recentemente, foi sugerido que 
a manifestação de sintomas psicóti-
cos seria em razão de uma interação 
de fatores genéticos e ambientais, 
havendo grande número de genes de 
suscetibilidade que, de modo indivi-
dual, causaria apenas efeitos meno-
res, mas, quando combinados, as suas 
ações levariam à interação com fatores 
ambientais, induzindo à psicose. Entre-
tanto, esses genes ainda não foram 
identificados (B).9,10 Ainda não se pode 
afastar a hipótese de que os genes dos 
componentes da síndrome metabólica 
e das doenças psiquiátricas tenham 
uma identidade comum ou mesmo 
interferência nas suas ações (B).8

Quanto à participação de fatores 
ambientais, inúmeras publicações vêm 
demonstrando que o estresse causa 
influência direta no eixo hi potálamo
-hipófise-adrenal, levando à produção 
aumentada de cortisol e hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH), além de 
ativação do sistema simpatoadrenal, 
com aumento de catecolaminas e ati-

Diabetes e drogas antipsicóticas
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vação do sistema renina-angiotensina 
(B).11,13 Thakore et al. (C)14 encontraram 
que, em uma população de pacien-
tes portadores de esquizofrenia, os 
níveis de cortisol plasmático estavam 
aumentados em cerca de 90% e de 
gordura visceral, 250%. A hipótese 
do desenvolvimento da esquizofrenia 
pelo binômio estresse-vulnerabilidade 
(indivíduo geneticamente propenso, 
ao ultrapassar o seu limiar de tolerân-
cia ao estresse, poderá desenvolver 
esquizofrenia), além do conhecimento 
de que o estresse, com fre quência, 
precede a doen ça e exacerba os sin-
tomas da esquizofrenia, mostra, mais 
uma vez, a inter-relação da síndrome 
metabólica com a esquizofrenia. Além 
disso, dados da literatura direcionam 
para o fato de que o paciente com 
distúrbios psiquiá tricos, em especial 
a esquizofrenia, apresenta, já ao diag-
nóstico, maior incidência de DM2 e 
sobrepeso/obesidade (B).23

ANTIPSICÓTICoS

Embora a esquizofrenia não seja uma 
doença curável, em muitos casos os 
sintomas e a evolução da doença 
podem ser bem controlados. Entre-
tanto, o sucesso do tratamento com 
medicamentos antipsicóticos está 
intimamente relacionado com o per-
centual da resposta ao medicamento 
e à adesão. Os efeitos colaterais, bem 
como a falta de entendimento da 
doença e da necessidade do uso da 
medicação, poderão comprometer a 
devida utilização desses fármacos (B).15 
Os sintomas das psicoses são divididos 
em dois grandes grupos:
•	 Positivos: alucinações, delírios etc.
•	 Negativos: isolamento, apatia, afe-

tividade, diminuição de fatores 
cognitivos, entre outros.

ANTIPSICÓTICoS DE                          
PRIMEIRA GERAção

Nos anos 1950, surgiu o primeiro anti-
psicótico (clorpromazina). A partir de 
então surgiram vários outros, sem 
importantes variações no mecanismo 
de ação ou eficiência terapêutica (B).16 
São chamados de antipsicóticos de 
primeira geração, convencionais ou 
típicos. Hoje ainda são encontrados 
vários componentes desse grupo, 
como: perfenazina, flufenazina, tri-
fluoperidol, trifluoperazina, halope-
ridol, pimozida, tiotixeno, loxapina e 
penfluridol, entre outros.

O mecanismo de ação desses fár-
macos dá-se pelo antagonismo dos 
receptores (D2) dopaminérgicos, apre-
sentando alta afinidade e levando, 
com esta ação, à importante melhora 
nos sintomas positivos (B).18 Esse fato 
corrobora a hipótese dopaminérgica 
(mudanças na transmissão dopaminér-
gica no cérebro seriam responsáveis 
pela esquizofrenia) (B).17

Infelizmente, os antipsicóticos 
típicos não têm ação em cerca de 30% 
dos pacientes, a sua ação nos sintomas 
negativos é mínima e podem cau-
sar efeitos colaterais extrapiramidais 
importantes, como discinesia, acatisia, 
distonia e parkinsonismo, bem como 
hiperprolactinemia, quando utilizados 
em dose efetiva. Estes efeitos cola-
terais levam ao desenvolvimento de 
estigmas, angústia e intolerância, ocor-
rendo, como consequência, uma dimi-
nuição na adesão ao tratamento (B).19 

É importante, porém, salientar que são 
drogas de baixo custo econômico.

ANTIPSICÓTICoS DE                    
SEGUNDA GERAção

O novo avanço importante no arse-
nal terapêutico das doenças psicóti-
cas ocorreu com o aparecimento dos 

antipsicóticos de segunda geração ou 
atípicos. A primeira substância foi a clo-
zapina, nos anos 1980 na Europa e nos 
anos 1990 nos Estados Unidos. A partir 
dos anos 1990 surgiram outras, como 
olanzapina, amisulpirida, risperidona, 
quetiapina, ziprasidona e zotepina. 
Diferentes dos antipsicóticos conven-
cionais, estes variam quanto à eficácia, 
formulação, bioquímica e ao perfil de 
efeitos colaterais. A clozapina, mesmo 
sendo a mais efetiva, é indicada 
somente quando outras medicações 
falham ou em pacientes com alto risco 
para suicídio, uma vez que apresenta 
risco importante para o desenvolvi-
mento de agranulocitose.

Essas drogas apresentam em 
comum, como novidade, uma forte 
ação de antagonismo nos receptores 
serotoninérgicos 5-HT2a, sendo esta 
ação responsável pelo aparecimento 
de efeitos benéficos nos sintomas 
negativos, como importante diminui-
ção nos efeitos colaterais extrapira-
midais (B),20 mantendo, embora com 
menor intensidade, o antagonismo 
aos receptores D2 dopaminérgicos 
(B).17 Por serem mais bem tolerados e 
mais efetivos, passaram a ser, portanto, 
drogas de primeira linha para os que 
necessitam deste tipo de medicação. 
Em geral, os candidatos ao uso de 
antipsicóticos são pacientes com trans-
torno do espectro de esquizofrenia, 
transtorno bipolar, demência, depres-
são psicótica, autismo e distúrbios rela-
cionados com o desenvolvimento (B).1

Embora tenham causado avanço 
considerável na qualidade de vida dos 
pacientes, surgiram várias publicações 
mostrando a associação dos antipsicó-
ticos atípicos a uma série de eventos 
indesejados, como aumento de inci-
dência de DM2 e de doença cardiovas-
cular (DCV), sonolência, ganho de peso 
e dislipidemia (B).22,23 Esses fatores cau-
sam, por conseguinte, diminuição da 
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adesão ao tratamento (B).24 Estes efei-
tos colaterais são bem mais frequentes 
nos pacientes em uso de clozapina e 
olanzapina, menores naqueles utili-
zando risperidona e quetiapina e pra-
ticamente ausentes quando do uso de 
ziprasidona e aripiprazol.25

Quanto ao diabetes e sua corre-
lação com o uso de antipsicóticos, a 
literatura apresenta várias evidências 
(B).1,23 O uso desse grupo de drogas, 
além da possibilidade de causar o apa-
recimento do diabetes, pode agravar 
o controle glicêmico naqueles já pre-
viamente diagnosticados. Estas ações 
podem surgir com poucas semanas de 
uso da medicação, entretanto podem 
ceder com a retirada da droga. Quanto 
ao mecanismo fisiopatológico para 
essa complicação, que não é total-
mente conhecido, existem suposições 
sobre a elevação da resistência à insu-
lina causada por aumento de peso e 
alteração na distribuição da gordura 
corporal ou mesmo por ação direta nos 
tecidos sensíveis à insulina (B).1,21

ANTIPSICÓTICoS                              
MAIS RECENTES (B)26,27

Existem antipsicóticos mais novos, 
como o aripiprazol, liberado pela 
Food and Drug Administration (FDA) 
em novembro de 2003. Ele apresenta 
mecanismos de ação diferentes dos 
antipsicóticos de segunda geração 
anteriores devido a:

a) Diferente ação nos recepto-
res D2 dopaminérgicos: enquanto 
os outros antipsicóticos (primeira e 
segunda gerações) apresentam anta-
gonismo, o aripiprazol é um agonista 
parcial dos receptores D2 dopami-
nérgicos (B).27

Um agonista parcial age como esta-
bilizador de sistema neurotransmissor, 
deslocando a dopamina dos seus recep-
tores quando os níveis desta estão altos 

(hiperatividade), passando a estimular 
com menor intensidade. Além disso, 
quando os níveis de dopamina estão 
baixos (hipoatividade), eles estimulam 
os receptores que estão pouco estimu-
lados ou mesmo sem estimulação.

Existe a hipótese de que, nos 
pacientes com esquizofrenia, os níveis 
de dopamina estejam elevados em 
determinados sistemas (mesolím-
bico), normais em alguns (nigroestria-
tal) e baixos em outros (mesocortical). 
Quando administrada uma droga 
que é antagonista, ela terá, devido à 
diminuição do estímulo em todos os 
sistemas, uma ação desejada apenas 
nos sistemas com alto nível dopami-
nérgico. Entretanto, nos outros siste-
mas, poderá causar efeitos indesejá-
veis, como distúrbios de movimento, 
hiperprolactinemia e até piora dos 
sintomas negativos.

Portanto, espera-se que um ago-
nista parcial dos receptores D2 esta-
bilize o sistema dopaminérgico. Em 
modelos animais de esquizofrenia, 
simulando hiperatividade dopaminér-
gica, o aripiprazol atuou como antago-
nista e, nos mesmos modelos, quando 
simulando hipo atividade, atuou como 
agonista (B).28 Demonstrou-se que o 
sistema dopaminérgico tem ação de 
agonista parcial.

b) Ações nos receptores seroto-
ninérgicos:
•	 Receptores 5-HT2a: o aripipra-

zol apresenta a mesma ação dos 
antipsicóticos de segunda gera-
ção, ou seja, antagonismo levando 
à diminuição dos sintomas negati-
vos e dos efeitos colaterais extrapi-
ramidais (B).29

•	 Receptores 5-HT1a: o aripipra-
zol apresenta atividade agonista 
parcial e pode, com esta ação, 
diminuir atividade ansiolítica e 
promover melhora na depres-
são, cognição, sintomas negati-
vos e extrapiramidais nos esqui-
zofrênicos (B).30

Quando se observam os even-
tos adversos relacionados com cada 
grupo de drogas, os resultados são 
diferentes. Por exemplo: quando se 
correlaciona o uso de antipsicóticos 
atípicos com o aparecimento dos 
componentes da síndrome meta-
bólica, a frequência é significativa-
mente diferente do que é visto com 
o uso do aripiprazol. Isso pode ser 
observado quanto ao comporta-
mento do peso e ao surgimento da 
dislipidemia, bem como apareci-
mento e comprometimento do DM2, 
conforme Quadro 1 (B).1,26

QUADRo 1 Antipsicóticos atípicos e anormalidades metabólicas (B)1

droGa ano peso risco dm dislipidemia

Clozapina 1989 +++ + +

Olanzapina 1996 +++ + +

Risperidona 1993 ++ 0 0

Quetiapina 1997 ++ 0 0

Ziprasidona 2001 + – –

Aripiprazol 2002 + – –

(+) Efeito de aumento
(–) Sem efeito
(0) Resultados discrepantes
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INTER-RELAção Do DIABETES 
CoM oS ANTIPSICÓTICoS

Estudos têm identificado uma associa-
ção entre o uso de alguns antipsicóti-
cos, sobretudo a olanzapina e a cloza-
pina, com o aparecimento de eventos 
metabólicos adversos, como hiper-
glicemia, dislipidemia, resistência à 
insulina e DM2. Entretanto, estes even-
tos adversos não foram encontrados 
quando do uso de aripiprazol, ziprasi-
dona e amilsulprida (B).21 Estudo com-
parando o uso do aripiprazol versus 
placebo encontrou discreto aumento 
da glicemia de jejum em ambos os 
grupos, sendo esse incremento menor 
naqueles em uso de aripiprazol. Neste 
mesmo estudo, quando o alvo foi a 
hemoglobina glicada (HbA1c), houve 
redução em ambos os grupos (B).31

Devido à importante associação 
dos antipsicóticos atípicos com os com-
ponentes da síndrome metabólica, foi 
desenvolvido um consenso acerca da 
relação entre drogas antipsicóticas e 
diabetes (B).1 Da discussão saíram reco-
mendações e comentários como:

Avaliação do risco-benefício: 
apesar dos efeitos adversos citados, 
vários fatores devem ser valorizados, 
como natureza da condição psiquiá-
trica do paciente, metas, histórico 
da droga, adesão, efetividade da 

QUADRo 2 Monitoramento

basal
quaTro 

semanas
oiTo 

semanas
12 semanas Três meses anual

a cada 5 
anos

Histórico pessoal familiar X X

Peso (IMC) X X X X X

Circunferência da cintura X X

Pressão arterial X X X

Glicemia de jejum X X X

Perfil lipídico X X X

Observação: avaliações mais frequentes podem ser justificadas com base no estudo clínico.

medicação, comorbidades, custo etc. 
Porém os riscos das implicações clí-
nicas dos componentes da síndrome 
metabólica devem também influen-
ciar a escolha da droga.

Monitoramento, se possível antes 
da prescrição dos antipsicóticos atípi-
cos, determinando altura e peso, calcu-
lando o índice de massa corporal (IMC), 
medindo a circunferência da cintura e 
a pressão arterial, além de dosar a gli-
cemia de jejum e o perfil lipídico. Em 
seguida, devem-se monitorar estes 
dados periodicamente (Quadro 2).

Os profissionais de saúde, os pacien-
tes, os membros da família e os cuidado-
res devem ter conhecimento da sintoma-
tologia do diabetes. Se quaisquer destes 
itens vierem a ter alterações, deve-se 
iniciar tratamento adequado com um 
especialista. Para pacientes que desen-
volvam agravamento na glicemia ou dis-
lipidemia durante a terapia, recomenda-
se trocar o antipsicótico por outro que 
não esteja associado a ganho de peso ou 
diabetes. O consenso salienta também 
que muitos dos trabalhos relacionados 
com os antipsicóticos ainda apresentam 
as mais variadas limitações, devendo no 
futuro surgirem mais estudos enfocando 
tópicos mais específicos.

Em 2007, foi criado o Consenso 
Brasileiro sobre Antipsicóticos de 
Segunda Geração e Distúrbios Metabó-

licos,32 tendo participado deste traba-
lho representantes de várias entidades 
(Programa Escola-Ciência [PROESC], 
Programa de Esquizofrenia [PRODESQ], 
Projeto Esquizofrenia [PROJESQ], Asso-
ciação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabólica 
[ABESO], Sociedade Brasileira de Dia-
betes [SBD] e Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia [SBEM]) 
e aceito como modo de monitora-
mento a tabela anterior, com a modifi-
cação de que o perfil lipídico seja anual. 
Neste consenso, os autores relatam que 
a associação de diabetes e transtornos 
mentais já é conhecida desde o século 
XIX, ocorrendo duas a três vezes mais na 
população com esquizofrenia do que 
na normal, assim como a associação de 
antipsicóticos de segunda geração a 
ganho de peso e alteração no metabo-
lismo da glicose e dos lipídios.

ANTIPSICÓTICoS EM GESTAN-
TES E CRIANçAS

Estudos recentes vêm chamando aten-
ção quanto aos efeitos dos antipsicóti-
cos em mulheres grávidas, assim como 
em crianças e adolescentes.

Boden R et al. recentemente mos-
traram, em um estudo de base popula-
cional, maior taxa de risco para o diabe-
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tes gestacional entre as mulheres usuá-
rias de antipsicóticos associados com o 
aumento da circunferência do crânio 
(macrocefalia). É sabido que crianças 
expostas aos antipsicóticos têm um 
risco duplicado de ser pequeno para 
a idade gestacional, independente do 
grupo de tratamento (B)33.

Em 2011, foi publicado o primeiro 
estudo retrospectivo avaliando os efei-
tos metabólicos dos antipsicóticos em 
crianças e adolescentes de 5 a 18 anos 
de idade. Os resultados revelaram um 
aumento de quatro vezes na taxa de 
incidência para o diabetes assim como 
de testes de glicose alterados no pri-
meiro ano após a iniciação da terapia 
com antipsicóticos, mostrando, assim, 
que o risco em crianças pode ser tão 
alto ou maior do que em adultos (B).34

CoNCLUSão

Estudos atuais chamam a atenção para 
os grandes benefícios que os antipsicó-
ticos atípicos oferecem para de termi-
nados grupos de pacientes com distúr-
bios psiquiátricos. Entretanto, even tos 
adversos como ganho ponderal, apare-

QUADRo 3 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

Frequência importante das doenças psiquiátricas B

A associação de diabetes e excesso de peso a distúrbio bipolar e 
esquizofrenia é quase o dobro da população geral

B

Interação etiológica com fatores genéticos e eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal

B

Os antipsicóticos apresentam grupos diferentes com ações diversas 
entre eles e no metabolismo

B

Consensos recentes sugerem monitoramento no tratamento dessas 
doenças psiquiátricas

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

cimento de dislipidemia e DM2 podem 
estar presentes quando do uso de 
determinados fármacos desse grupo 
de drogas. Nesse contexto, a prescri-
ção de um antipsicótico deve valori-
zar, tanto no início quanto durante o 
acompanhamento do paciente, esta 
importante relação.
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Doença arterial obstrutiva periférica no paciente 
diabético: avaliação e conduta

IMPACTo DA DoEN çA  
ARTERIAL oBSTRUTIVA 
PERIFÉRICA No PACIENTE 
DIABÉTICo

A doen ça arterial obstrutiva periférica 
(DAOP) caracteriza-se pela obstrução 
aterosclerótica progressiva das artérias 
dos membros inferiores, afetando gra-
dualmente e de maneira adversa a qua-
lidade de vida dos pacientes. Muitos in-
di ví duos são assintomáticos e cerca de 
um terço desenvolve claudicação inter-
mitente (CI). Ao longo de cinco  anos 
apenas 5% a 10% dos casos evoluem 
com isquemia crítica do membro e risco 
de amputação (A).1 O mais importante é 
que a DAOP constitui um marcador es-
sencial da aterosclerose sistêmica e do 
risco de complicações cardiovasculares 
e cerebrovasculares, como o infarto 
agudo do miocárdio (IAM) e o acidente 
 vascular cerebral (AVC), em especial nos 
pacientes diabéticos. A aterosclerose é a 
maior causa de morte e invalidez em dia-
béticos, especialmente do tipo 2 (B).2

Em estudo ainda em andamento 
com pacientes claudicantes verificou-
se que cerca de 43% dos in di ví duos são 
diabéticos.3 A prevalência de DAOP é 
maior em pacientes diabéticos do que 
na população não diabética. Estima-se 
que 20% a 30% dos in di ví duos diabéti-
cos sejam portadores de DAOP, ainda 
que a prevalência real desta associação 
seja difícil de ser avaliada. Esta dificul-
dade se deve à ausência de sintomas, 
mascarados pela neuropatia periférica 

em boa parte dos pacientes, e aos dife-
rentes indicadores utilizados nas pes-
quisas epidemiológicas (A).4

A despeito do reconhecimento da 
DAOP como preditora de eventos is-
quêmicos, esta expressão da ateroscle-
rose acessível à história e ao exame físi-
co é pouco pesquisada pelos clínicos. 
O diagnóstico precoce da DAOP ofere-
ce uma oportunidade única de atuação 
sobre os principais fatores de risco e 
modificação do perfil cardiovascular, 
melhorando, assim, a mortalidade e a 
qualidade de vida dos pacientes (C).5

DIFERENçAS DA DoENçA 
ARTERIAL oBSTRUTIVA 
PERIFÉRICA ENTRE PACIENTES 
DIABÉTICoS E Não DIABÉTICoS

O processo aterosclerótico que atinge 
o paciente diabético é semelhante ao 
do in di ví duo não diabético. Várias alte-
rações no metabolismo do diabético 
aumentam o risco de aterogênese. A 
elevação da atividade pró-aterogênica 
nas células  muscula res lisas da parede 
 vascular e da agregação plaquetária, 
além do aumento de fatores pró-coa-
gulantes, da viscosidade sanguí nea e 
da produção de fibrinogênio, são al-
guns desses mecanismos. Essas anor-
malidades vascula res podem ser evi-
dentes antes mesmo do diagnóstico 
de diabetes e ainda aumentar com a 
duração da doen ça e com a piora do 
controle glicêmico. Todas essas altera-
ções possuem ação deletéria sobre a 

parede do vaso e sua reologia, ativan-
do o processo aterosclerótico, desesta-
bilizando a placa de ateroma e precipi-
tando eventos clínicos.

As artérias de diabéticos apresen-
tam mais calcificação de parede e 
maior número de células inflamatórias 
(B).6 As obstruções arteriais apresen-
tam com mais fre quência uma distri-
buição infrapatelar, acometendo vasos 
da perna (B).7 Estes fatos, associados a 
outras diferenças na fisiopatologia das 
lesões do pé diabético, implicam pior 
prognóstico desses pacientes, com 
maio res taxas de morbidade e mortali-
dade associadas à DAOP.

AVALIAção Do DIABÉTICo  
CoM DAoP

APRESENTAção

Anamnese e exame físico, em geral, 
são suficientes para o diagnóstico de 
DAOP. Dor habitual em panturrilhas, 
desen ca dea da pela deambulação, que 
alivia após poucos minutos de repouso 
e que recorre ao se percorrer novamen-
te a mesma distância, é característica 
de CI. A ausência ou redução dos pul-
sos arteriais periféricos, no contexto de 
fatores de risco para doen ça ateroscle-
rótica e na presença de CI, é suficiente 
para fazer o diagnóstico de DAOP (C).8 
Em fases mais precoces da DAOP, o pa-
ciente costuma ser assintomático ou 
apresentar CI. Em estágios mais avan-
çados, o quadro clínico mais evidente 
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pode ser o de dor em repouso ou uma 
ferida que não cicatriza.

Ainda assim, muitos diabéticos 
que se apresentam com isquemia críti-
ca dos membros não relatam história 
 vascular prévia de DAOP (C).8 O quadro 
é aberto com ulcerações, feridas infec-
tadas e gangrenas nos pés desen ca-
dea das por trauma local ou infecções 
fúngicas interdigitais. A macroangio-
patia da DAOP é apenas um dos fato-
res envolvidos na síndrome do pé dia-
bético e, curiosamente, a isquemia é o 
fator determinante da lesão trófica po-
dálica em menos de 10% destas ur-
gências (C).8

Infelizmente, a avaliação criterio-
sa do pé diabético infectado é negli-
genciada com fre quência nos hospi-
tais de emergência, retardando o 
tratamento adequado e reduzindo as 
chances de salvamento do membro. A 
intervenção precoce sobre pequenas 
lesões infectadas de origem neuropá-
tica por meio de medidas relativamen-
te simples, como desbridamento ci-
rúrgico, antibioticoterapia e suporte 
clínico adequado, é suficiente para a 
resolução dessas lesões e evitar am-
putações maiores.

Um paciente capaz de caminhar 
sem queixas e que tenha pelo menos 
um dos pulsos podais facilmente pal-
páveis torna improvável a doen ça is-
quêmica clinicamente significativa e 
permite, portanto, uma intervenção 
mais simples e imediata, em geral no 
próprio local do atendimento inicial. 
Ao contrário, lesões predominante-
mente is quêmicas necessitam de abor-
dagens mais complexas, nem sempre 
disponíveis em hospitais gerais de 
pronto-atendimento, devendo ser en-
caminhadas para centros de referência 
de cirurgia  vascular para revasculariza-
ção do membro. Apenas um esforço 
mantido e coordenado é capaz de re-
duzir as amputações de diabéticos nas 

emergências, que, além de serem limi-
tantes para os pacientes, têm sido as-
sociadas a maior risco de evolução para 
óbito.9

AVALIAção FUNCIoNAL

A avaliação funcional do paciente com 
DAOP é ba sea da em classificações clí-
nicas utilizadas na prática diá ria para 
definir o grau de comprometimento 
do membro afetado e também a con-
duta a ser seguida. A mais conhecida é 
a classificação de Fontaine, que define 
quatro níveis de comprometimento:  
I – assintomático; II – claudicação; III – dor 
em repouso; e IV – lesão trófica.

A classificação de Fontaine traduz 
a história natural da DAOP desde suas 
fases iniciais até a isquemia crítica. 
Mediante esta classificação é possível 
definir a conduta (cirúrgica ou clínica) 
no tratamento da DAOP. Os estágios I e 
II são considerados para tratamento 
clínico, e os estágios III e IV representam 
isquemia crítica e devem ser tratados, 
de preferência, por meio de intervenção 
cirúrgica (Quadro 1).

Em pacientes diabéticos com DAOP, 
esta avaliação pode estar prejudicada 
pela ausência de sintomas devido à 
neuropatia periférica, mascarando está-
gios avançados da DAOP. Da mesma 
maneira, a presença de infecção pode 
agravar lesões tróficas, inicialmente pe-

quenas, em pacientes com isquemia 
moderada do membro e que não se-
riam candidatos à revascularização do 
membro se não houvesse o compro-
metimento infeccioso associado (C).10

MEDIDAS DE PRESSão 
SEGMENTAR

O índice tornozelo-braço (ITB) é um 
teste não invasivo, reprodutível e razo-
avelmente acurado para a identifica-
ção e determinação da gravidade da 
DAOP.11 O ITB é a razão entre a pressão 
sistólica do tornozelo (numerador) e a 
pressão sistólica braquial (denomina-
dor). Por meio de um Doppler portátil e 
um manguito de pressão é possível 
rea li zar o teste ambulatorialmente ou à 
beira do leito. São considerados nor-
mais valores entre 0,9 e 1,3. O ITB deve 
ser rea li zado em qualquer paciente 
com sintomas de DAOP. O consenso da 
Associação Americana de Diabetes 
(ADA) recomenda que o ITB seja rea li-
zado em todos os in di ví duos diabéti-
cos com mais de 50 anos (Quadro 2).

Quanto menor o ITB, mais significa-
tiva é a obstrução arterial. Um índice  
< 0,5 é fortemente sugestivo de sinto-
mas. O exercício aumenta a sensibilida-
de do teste e a medida do ITB pós-exer-
cício ajuda no diagnóstico diferencial 
entre outros tipos de dores nas pernas.12

QUADRo 1 Classificação de Fontaine: recomendações de tratamento

classificação de fonTaine conduTa

I – Assintomático Tratamento clínico: controle dos fatores de risco

II – Claudicação

Tratamento clínico: exercícios sob supervisão e 
farmacoterapia. A cirurgia pode ser considerada em 
caso de falha do tratamento clínico e/ou lesões 
arteriais focais. Indicada, eventualmente, também em 
casos de claudicação incapacitante

III – Dor em repouso Isquemia crítica (risco de perda iminente do membro), 
intervenção essencial e imediataIV – Lesão trófica
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O ITB tem valor limitado em arté-
rias calcificadas, que se tornam in-
compressíveis e determinam índices 
falsamente elevados (> 1,4). Ainda as-
sim, um ITB aumentado também é 
preditivo de risco de eventos cardio-
vasculares e, neste caso, outros testes 
não invasivos devem ser considera-
dos para definir o diagnóstico de 
DAOP (B).13

Uma alternativa à calcificação ar-
terial é a medida da pressão sistólica 
do hálux (PSH). As artérias digitais cos-
tumam ser poupadas pela calcificação 
de Monckeberg, que acomete a cama-
da média das artérias de maior cali-
bre.14 Pressões < 40 mmHg estão asso-
ciadas à progressão da DAOP para 
gangrena, ulceração e necessidade de 
amputação (A).15

A pressão parcial transcutânea de 
oxigênio (TcPO2) é outro método não 
invasivo de avaliação da perfusão peri-
férica em DAOP que pode substituir o 
ITB no caso de artérias calcificadas, em-
bora não seja utilizado com fre quência 
na prática clínica. Valores < 30 mmHg 
estão associados a dificuldade de cica-
trização de lesões e amputações (D).4

ESTUDoS DE IMAGEM

Os estudos de imagem não devem ser 
utilizados como exames diagnósticos, 
mas devem ser indicados quando a re-
vascularização é considerada uma pro-
vável opção terapêutica (D).10 EcoDop-

pler (ou duplex-scan) é uma técnica não 
invasiva que fornece informações ana-
tômicas e hemodinâmicas do vaso estu-
dado. Por meio da ecografia  vascular é 
possível avaliar velocidades de fluxo, 
identificar e graduar estenoses, além de 
medir a espessura da parede arterial e 
analisar a morfologia da placa de atero-
ma. É um exame relativamente barato e 
pode ser repetido inúmeras vezes, sen-
do muito utilizado no acompanhamen-
to pós-operatório de diversos tipos de 
revascularização. Sua principal desvan-
tagem é o fato de depender do opera-
dor. A presença de grandes placas cal-
cificadas também pode prejudicar a 
acurácia do exame.

A arteriografia convencional ou por 
subtração digital é considerada o pa-
drão-ouro dos estudos de imagem 
 vascular. Como mencionado anterior-
mente, não deve ser utilizada como 
método diagnóstico, mas pode ser indi-
cada pelo cirurgião quando se vislum-
bra a necessidade de revascularização 
do membro, mesmo sem a rea li zação 
de nenhum outro teste não invasivo 
previamente. É um método que acarre-
ta riscos inerentes à punção arterial e 
ao uso de cateteres angiográficos, além 
da possibilidade de nefrotoxicidade 
pelo contraste iodado.

Com a evolução da angiorresso-
nância magnética e da angiotomogra-
fia (angio-TC), a arteriografia convencio-
nal vem sendo amplamente subs ti tuí da 
como método de imagem  vascular pré-

operatório em razão do caráter ambula-
torial e menos invasivo destes dois mé-
todos. Outra razão é que, com o 
advento da cirurgia endovascular, a 
angiografia tornou-se um exame pero-
peratório associado ao procedimento 
terapêutico, procurando-se, assim, 
evitar punções arteriais repetidas e 
o incremento do risco do contraste 
iodado. Neste quesito, a ressonância 
magnética (RM) ainda leva vantagem 
sobre a angio-TC.

CoNDUTA NA DAoP  
EM PACIENTES DIABÉTICoS

A DAOP, tanto em pacientes diabéticos 
quanto em não diabéticos, é um pode-
roso marcador do processo ateroscle-
rótico sistêmico. Menos de 5% dos por-
tadores de claudicação serão submetidos 
à amputação do membro ou à cirurgia 
de revascularização ao final de cin-
co  anos. No entanto, um terço  desta 
mesma população apresentará AVC ou 
IAM. Estudos epidemiológicos prévios 
demonstraram pior sobrevida de pa-
cientes com DAOP quando em compa-
ração com a população geral. Pacien-
tes  diabéticos com DAOP apresentam 
mor talidade ainda mais alta e mais pre-
coce do que os não diabéticos.

Além da modificação do perfil car-
diovascular destes pacientes, é neces-
sário intervir nos sintomas is quêmicos 
nos membros. Apenas uma avaliação 
in di vi dualizada de cada paciente é ca-
paz de identificar o grau de compro-
metimento  vascular e definir a melhor 
abordagem terapêutica. A intervenção 
cirúrgica está restrita a situações de 
perda iminente do membro por isque-
mia crítica ou, excepcionalmente, em 
pacientes com claudicação incapaci-
tante. Portanto, a conduta na DAOP é 
ba sea da em dois pilares: o controle dos 
fatores de risco e o tratamento dos sin-
tomas is quêmicos periféricos.

QUADRo 2 Índice tornozelo-braço: recomendações para rea li zação do teste

recomendação
Grau de 

recomendação

Qualquer paciente diabético com sintomas sugestivos B

Qualquer paciente entre 50 e 69 anos com diabetes ou outro 
fator de risco cardiovascular

B

Qualquer paciente > 70 anos B

Qualquer paciente diabético > 50 anos C
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CoNTRoLE DoS FAToRES  
DE RISCo

DAOP e diabetes estão associados a au-
mento significativo no risco de eventos 
cardiovasculares, e a modificação agres-
siva destes fatores está associada a maior 
sobrevida destes in di ví duos. Menos da 
metade dos in di ví duos diabéticos porta-
dores de DAOP oferece atenção adequa-
da a este aspecto da doen ça ateroscleró-
tica, embora provavelmente esta seja a 
opção mais fácil e mais efetiva para me-
lhorar a qualidade de vida e o prognósti-
co da doen ça. Além dos fatores de risco 
cardiovasculares, o próprio pé diabético 
deve ser considerado um fator de risco. 
Este “pé de risco” neuropático e is-
quêmico é mais suscetível ao apareci-
mento de lesões e infecções fúngicas 
mediante portas de entrada, as quais 
podem colocar em perigo a viabilidade 
de todo o membro (Quadro 3).
•	 Tabagismo: o fumo é o fator de 

risco mais importante para o de-
senvolvimento e a progressão da 
DAOP. A quantidade e a duração 
do tabagismo se correlacionam 
diretamente com a progressão 
da DAOP (A).16 A interrupção do 
fumo aumenta a sobrevida de 
pacientes com DAOP (A).17

•	 Controle glicêmico: vários estudos 
têm demonstrado que o controle 

agressivo da glicemia é capaz de 
reduzir a incidência de complica-
ções microvasculares, mas não 
aquelas relacionadas com a DAOP. 
As diretrizes atuais da ADA reco-
mendam uma hemoglobina glica-
da (HbA1c) < 7% como meta de 
tratamento do diabetes, mas su-
gerem níveis in di vi dualizados o 
mais próximo dos valores normais 
(<  6%); porém é incerto que esse 
controle tenha in fluên cia sobre a 
evolução da DAOP (D).18

•	 Hipertensão: o tratamento da hi-
pertensão reduz o risco cardiovas-
cular, embora o efeito do controle 
pressórico intensivo em pacientes 
com diabetes e DAOP ainda não 
esteja definido. O United King - 
dom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) mostrou que não há efeito 
sobre o risco de amputação. Neste 
grupo de alto risco cardiovascular, 
recomenda-se o controle pressóri-
co agressivo (<  130/80  mmHg) a 
pacientes diabéticos e com DAOP 
como maneira de reduzir o risco 
cardiovascular (A).19

•	 Dislipidemia: vários estudos têm 
demonstrado que a terapia antili-
pídica reduz de modo significativo 
o número de eventos cardiovascu-
lares em pacientes sabidamente 
portadores de doen ça coronaria-

na. Embora não haja estatísticas 
específicas de pacientes diabéticos 
com DAOP, recomenda-se um alvo 
para LDL < 70 mg/dl a este grupo 
de alto risco (B).20 O consenso de 
ADA estabelece uma LDL alvo 
< 100 mg/dl (A).21

•	 Antiagregação plaquetária: uma 
metanálise com 145 séries contro-
ladas de terapia antiagregante (a 
maioria com uso de ácido acetilsa-
licílico) mostrou redução de 27% 
no número de IAM, AVC e mortes 
vascula res (A).22 Outro estudo, com 
quase 20 mil pacientes, o Clopido-
grel versus Aspirin in Patients At 
Risk of Ischaemic Events (CAPRIE), 
mostrou redução de 8,7% para a 
ocorrência de IAM, AVC ou morte 
 vascular. Em um subgrupo de 6 mil 
pacientes com DAOP, sendo um 
terço  de in di ví duos diabéticos, a 
redução do risco foi ainda maior 
com o clopidogrel: 24%, quando 
em comparação com o ácido ace-
tilsalicílico (A).23 Com base nesses 
resultados, o clopidogrel foi apro-
vado pela Food and Drug Adminis-
tration (FDA) para a redução de 
eventos vascula res em todos os 
pacientes com DAOP.

•	 Cuidados com o pé diabético: o 
cuidado adequado com o pé é fun-
damental na redução do risco de 
complicações e perda do membro. 
A neuropatia influencia fortemente 
a apresentação clínica e a evolução 
das lesões no pé diabético, já que a 
dor causada pela isquemia crônica 
pode ser mascarada pelas altera-
ções neuropáticas nos pés (C).4 O 
pé neurois quêmico é mais suscetí-
vel a ulcerações traumáticas, infec-
ção e gangrena. Por conta desses 
fatores, diabéticos com DAOP e 
neuropatia são mais propensos a 
lesões avançadas quando em com-
paração com os não diabéticos. 

QUADRo 3 Fatores de risco e alvo de tratamento em DAOP

faTor de risco alvo do TraTamenTo
Grau de  

recomendação

Dislipidemia

DAOP sintomática LDL < 100 mg/dl A

DAOP + história de AEO em outros territórios 
LDL < 70 mg/dl

B

Hipertensão
Níveis pressóricos < 130/80 mmHg A

Betabloqueadores não são contraindicados A

Diabetes HbA1c < 7% ou o mais próximo possível de 6% C

DAOP: doença arterial obstrutiva periférica; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HbA1c: hemoglo-
bina glicada ou glicosilada.
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Além da neuropatia, a distribuição 
mais distal da DAOP (preferencial-
mente artérias infrapatelares) fa-
vorece a evolução silenciosa do 
quadro is quêmico crônico, que 
costuma ser subestimado até que 
lesões avançadas aconteçam (B).6 
A utilização criteriosa e multi - 
dis ciplinar de práticas como a utili-
zação de palmilhas e órteses es-
peciais, calçados confortáveis e 
per sonalizados, curativos apro pria-
dos, repouso, antibioticoterapia e 
desbridamentos, associados ou 
não à revascularização, tem impac-
to significativo na evolução das fe-
ridas e não deve ser negligenciada 
como terapêutica dessas lesões 
multifatoriais (B).24 A educação con-
ti nuada de todos profissionais de 
saú de envolvidos, pacientes e fami-
liares (B)25 e a implementação de 
programas governamentais de pre-
venção do pé diabético (B)26 são 
fundamentais na redução dos ris-
cos de amputação do diabético.

TRATAMENTo DoS SINToMAS  
DA DoENçA ARTERIAL 
oBSTRUTIVA PERIFÉRICA

O sintoma mais frequente da DAOP é a 
CI. Dificilmente, pacientes claudicantes 
evoluem para isquemia crítica do mem-
bro. Apesar da evolução benigna, a CI 
impõe uma restrição real ao estilo de 
vida, com a limitação da velocidade e 
da distância de marcha, atrofia e dis-
função progressiva dos membros infe-
riores. O tratamento da CI se apoia na 
prática de exercícios e na farmacotera-
pia específica. Em estágios mais avan-
çados da DAOP, a isquemia crítica colo-
ca em risco a viabilidade do membro 
afetado. Nesses casos, o tratamento 
visa a restabelecer de imediato a perfu-
são distal, com o objetivo de controlar 
a dor is quêmica em repouso, cicatrizar 

as lesões tróficas e manter o membro 
funcional.
•	 Exercícios de reabilitação: a práti-

ca de exercícios regulares é a princi-
pal medida terapêutica para a CI. Já 
está bem estabelecido que estes 
programas de reabilitação devem 
incluir caminhadas diá rias, com in-
tervalos de repouso e distâncias 
progressivamente crescentes (A).27 
É muito importante que sejam rea li-
zados sob supervisão e tenham 
uma duração mínima de três meses 
antes de se obterem resultados sig-
nificativos. A aderência ao trata-
mento físico tem como vantagem 
adicional estimular outras mudan-
ças no estilo de vida e melhorar o 
perfil do risco cardiovascular do pa-
ciente (A).28

•	 Terapia medicamentosa da CI: 
duas drogas foram aprovadas pela 
FDA para o tratamento da CI: pen-
toxifilina e cilostazol. Apesar de 
alguns trabalhos iniciais terem 
demonstrado incremento da dis-
tância de marcha de claudicantes, 
outros mais recentes afirmam que 
a pentoxifilina não é mais efetiva 
que o placebo (A).29 Uma revisão 
recente concluiu que o cilostazol é 

a melhor opção, com base em evi-
dências para o tratamento da CI. 
Em pacientes diabéticos com CI, o 
cilostazol não mostrou diferenças 
significativas nos efeitos quando 
em comparação com in di ví duos 
não diabéticos (A).30 O cilostazol é 
contraindicado a pacientes porta-
dores de insuficiên cia cardía ca 
congestiva e disfunção hepática 
ou renal graves (Quadro 4).

•	 Revascularização do membro: a 
presença de lesão trófica ou dor em 
repouso caracteriza a isquemia crí-
tica e o risco de perda iminente do 
membro. Nesta situação, a revascu-
larização está indicada para salva-
mento do membro is quêmico e a 
intervenção, seja ela por cirurgia 
aberta (convencional) ou por via 
endovascular, não deve ser poster-
gada.
A claudicação incapacitante é carac-

terizada pela forte interferência no estilo 
de vida de alguns pacientes, limitando 
atividades laborativas ou, em especial, 
as relacionadas com o lazer. Nesses ca-
sos, a revascularização do membro deve 
ser considerada quando ocorre falha no 
manejo clínico, geralmente após um 
perío do mínimo de três a seis meses de 

QUADRo 4 Principais drogas utilizadas para tratamento da claudicação 
intermitente

evidência suficienTe ou provável evidência insuficienTe

Cilostazol Pentoxifilina

Naftidrofurila Antiagregantes plaquetários

Carnitina Vasodilatadores

Propionil-L-carnitina L-Arginina

Estatinas Prostaglandinas

Buflomedil

Ginkgo-biloba

Vitamina E

Quelação



301

2014-2015     Diretrizes SBD

tratamento. Por outro lado, em pacien-
tes que apresentam obstruções focais 
localizadas em segmentos arteriais pro-
ximais, em que se antecipa baixo risco e 
bons resultados a longo prazo, a cirurgia 
pode ser considerada sem a necessida-
de do tratamento clínico inicial. Por-
tanto a presença de claudicação inca-
pacitante é uma indicação relativa de 
revascularização do membro com 
DAOP, requerendo bom senso e escla-
recimento ao paciente e a seus familia-
res quanto aos riscos inerentes ao pro-
cedimento indicado e seus resultados 
ao longo do tempo.

A revascularização mediante cirur-
gia de bypass oferece excelentes resul-
tados no tratamento da DAOP com is-
quemia crítica e não há diferenças nas 
taxas de funcionamento do enxerto 
entre diabéticos e não diabéticos (A).7 
O bypass com veia safena tem sido o 
procedimento de escolha para pacien-
tes com diabetes e doen ça arterial in-
frapatelar, pois é o método mais previ-
sível e durável de revascularização do 
membro (B).10 A revascularização por 
cirurgia aberta apresenta excelentes 
resultados, com taxas de salvamento 

de membro em torno de 80% em cin-
co anos (A).31

No entanto, os procedimentos en-
dovasculares são rea li zados com fre-
quência cada vez maior (A)32,33 e atual-
mente já representam a primeira escolha 
no tratamento de obstruções em algumas 
re giões anatômicas. É o caso do território 
aortoilía co, onde as taxas de funciona-
mento em médio e longo prazos são 
comparáveis às da cirurgia aberta, mas 
com morbimortalidade menor (B).10

O sucesso da técnica endovascu-
lar está mudando rapidamente o con-
ceito de revascularização, cujo alvo 
principal tornou-se a cicatrização das 
lesões tróficas. Embora o sucesso téc-
nico imediato seja alto, o funciona-
mento a longo prazo com a angioplas-
tia ainda é baixo, em especial no 
território infrainguinal e nas artérias 
infrapatelares de pacientes diabéticos. 
O curioso é que, embora as reesteno-
ses sejam frequentes, o impacto sobre 
a viabilidade do membro parece pe-
queno. O provável é que isso ocorra 
porque as artérias tratadas permane-
cem abertas tempo suficiente para 
possibilitar a cicatrização das lesões 

tróficas do pé is quêmico temporaria-
mente revascularizado (C).8

Os dois tipos de procedimentos não 
são excludentes entre si e podem de fato 
ser associados para atingir melhores re-
sultados na revascularização do mem-
bro afetado. A escolha entre as duas téc-
nicas é uma decisão complexa, que deve 
ser ba sea da caso a caso, levando-se em 
conta o benefício esperado e o risco as-
sociado a cada procedimento.

Vários fatores podem impossibilitar 
a revascularização do membro: falta de 
condições clínicas do paciente por sep-
se e/ou outras comorbidades, membro 
disfuncional por anciloses ou destrui-
ção avançada do pé pela gangrena, au-
sência de veia adequada para o proce-
dimento e doen ça arterial difusa sem 
possibilidade de revascularização. Estas 
são algumas situações em que a revas-
cularização não é possível. Nestes ca-
sos, a amputação do membro pode ser 
a única opção de intervenção, em espe-
cial quando se antevê uma evolução 
arrastada de curativos e antibioticote-
rapia prolongada com poucas chances 
de cicatrização e de melhora efetiva da 
qualidade de vida do paciente (C).5

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação
A aterosclerose é a maior causa de morte e invalidez em diabéticos, especialmente do tipo 2 B

Ao longo de cinco anos apenas 5% a 10% dos casos de pacientes com DAOP evoluem com isquemia crítica do 
membro e risco de amputação

A

A interrupção do fumo aumenta a sobrevida de pacientes com DAOP A

A prática de exercícios regulares é a principal medida terapêutica para a CI. Programas de reabilitação devem  
incluir caminhadas diá rias, com intervalos de repouso e distâncias progressivamente crescentes

A

Recomenda-se controle pressórico agressivo (< 130/80 mmHg) a pacientes diabéticos e com DAOP para reduzir o 
risco cardiovascular

A

Betabloqueadores não são contraindicados no controle da hipertensão arterial A

Recomenda-se um alvo terapêutico de LDL < 70 mg/dl para pacientes diabéticos com DAOP B

Os procedimentos endovasculares são rea li zados com fre quência cada vez maior e atualmente já representam a 
primeira escolha no tratamento de obstruções em algumas re giões anatômicas

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – 
estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, ba sea da em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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INTRoDUção

O número de transplantes de órgãos 
em todo o mundo cresce de maneira 
significativa, apesar de não suprir todas 
as necessidades. No Brasil, na última 
década, os transplantes de órgãos sóli-
dos subiram de pouco mais de 3 mil 
por ano para cerca de 6 mil.1,2

Com a melhoria das técnicas cirúr-
gicas, de preservação dos órgãos e 
tecidos, o melhor entendimento dos 
processos imunológicos e o desenvol-
vimento de novas drogas imunossu-
pressoras, o número e a intensidade 
de rejeições diminuíram, elevando a 
sobrevida do enxerto e dos pacien-
tes transplantados. Por outro lado, a 
morbimortalidade por infecções opor-
tunistas e doenças cardiovasculares 
aumentou, assim como os casos de 
neoplasias malignas e nefrotoxi ci dade.

A maioria dos estudos é realizada 
principalmente em transplantes renais, 
já que estes estão entre os mais antigos 
transplantes, além de serem os mais 
frequentes entre os órgãos sólidos.

O diabetes mellitus pós-trans-
plante (DMPT), o que não é de se 
estranhar, está ligado à maior preva-
lência de doenças cardiovasculares, 
piora da função do enxerto, maior 
incidência de infecções graves e ao 
aumento do custo do tratamento e 
da morta lidade.3-5

PREVALÊNCIA E RISCo 

No passado, a prevalência do DMPT 
variava de 2% a 53%. Essa enorme 
variação se justifica pelo subdiagnós-
tico de alguns autores, que só conside-
ravam o diagnóstico quando iniciavam 
insulina para os pacientes. A alta preva-
lência era atribuída ao uso de elevadas 
doses de glicocorticoides.6

Em transplantados renais, a preva-
lência atual é de 9%, 16% e 24% em três 
meses, um ano e três anos, respectiva-
mente. Não há grande diferença entre 
os transplantados de fígado: 18,29% 
após 20 meses de acompa nhamento.7-9

A presença de DMPT impacta 
desfavoravelmente tanto o tempo e o 
funcionamento do órgão implantado 
quanto a sobrevida do paciente.

O diagnóstico de DM é mais fre-
quente em pacientes que não eram 
diabéticos e foram submetidos à trans-
plante renal, do que pacientes em fila 
de espera para o mesmo transplante, 
que realizam hemodiálise.5

Em transplantados renais, a manu-
tenção do funcionamento do enxerto 
após 12 anos do transplante foi de 70% 
entre os não diabéticos e 48% para os 
que apresentaram DMPT.10

Em relação à mortalidade, a com-
paração entre não diabéticos e pacien-
tes com DMPT é de 98% versus 83% em 
um ano, respectivamente.11 Estima-se 
que a sobrevida pós-transplante seja 
de 11 versus 8 anos.12

DIAGNÓSTICo

Em 2003, houve o consenso para o 
diagnóstico do DMPT. Os critérios são 
os mesmos para o diagnóstico do dia-
betes mellitus (DM), entretanto, recen-
temente foi incluída a hemoglobina 
glicada (HbA1c) como critério diagnós-
tico do DM.13,14

Como recomendação, a hemoglo-
bina glicada só deve ser utilizada para 
diagnóstico e/ou acompanhamento e 
apenas a partir do terceiro mês após o 
transplante.15

FAToRES DE RISCo

Vários são os fatores de risco para o 
desenvolvimento do DMPT. Aqueles 
que são fatores de risco para o DM tam-
bém o são para o DMPT, entretanto, 
vale ressaltar alguns aspectos, em par-
ticular no paciente transplantado:
•	 História	familiar:	DM,	sobretudo	do	

tipo 2, nos parentes de primeiro 
grau, mesmo nos pacientes que 
foram submetidos a transplante de 
pâncreas.16

•	 Idade:	o	risco	de	desenvolvimento	
de DMPT em receptores > 40 anos 
é maior do que em mais jovens, 
principalmente nos transplan-
tes de rim e coração, e menos 
importante nos transplantes de 
fígado.13,17

•	 Obesidade:	 é	 um	 dos	 principais	
fatores de risco para o apare-
cimento do DMPT, sobretudo 

Diabetes mellitus pós-transplante
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naqueles com índice de massa cor-
poral (IMC) > 30.1

•	 A presença de intolerância à gli-
cose e intolerância de jejum à gli-
cose no período pré-transplante 
ou de hiperglicemia no período 
perioperatório são fortes predito-
res de DMPT.18,19

•	 Etnia:	 nos	 Estados	 Unidos,	 afroa-
mericanos e hispânicos têm maior 
risco de desenvolver DMPT em 
relação aos caucasianos e asiáticos 
(20% a 21% versus 4% a 5%) trans-
plantados.20 No Brasil, falar em 
etnias bem definidas é muito difí-
cil, o que torna pouco expressiva 
essa avaliação.

•	 Doenças	 renais	 prévias:	 pacien-
tes com rins policísticos têm 
maior chan ce de desenvolverem 
DMPT.21,22

•	 Outros fatores de risco de DMPT 
estão muito mais associados 
às próprias características dos 
transplantes:

•	 Doadores cadáveres e do sexo 
masculino.7

•	 Receptores sem compatibilidade 
ideal com o doador, principalmente 
em relação ao HLA-DR e/ou à pre-
sença do HLA B-27 do doador.7

•	 Vírus	 C	 da	 hepatite	 (HCV):	 prin-
cipalmente nos transplantados 
hepáticos, mas também nos renais, 
há associação entre HCV e DMPT, o 
que poderia ser ocasionado por 
ação direta do vírus na célula β 
das ilhotas pancreáticas.23,24 O tra-
tamento prévio do HCV com inter-
feron pode reduzir a chance do 
desenvolvimento de DMPT.25

•	 Citomegalovírus (CMV): mesmo 
em transplantados infectados por 
CMV e assintomáticos, o risco de 
DMPT pode aumentar em até qua-
tro vezes.26

•	 Imunossupressores:	há	 forte	asso-
ciação entre DMPT e vários imu-
nossupressores.

•	 Glicocorticoides:	estes	são	os	imu
nossupressores tradicionalmente 
mais relacionados com o DMPT. 
Em doses baixas (prednisona 5 mg/
dia), têm menos efeitos diabeto-
gênicos. Mesmo quando usados 
ocasionalmente, em pulsoterapia, 
também aumentam a prevalência 
do DMPT. Atualmente, tentam-se 
esquemas imunossu pressores de 
manutenção sem glicocorticoides 
ou com doses baixas.27

•	 Inibidores	 da	 calcineurina:	 são	
drogas que atuam nos linfócitos 
T ativados e diminuem a síntese 
de interleucina 2 (IL-2). Atuam 
também interferindo no meta-
bolismo do cálcio intracelular e 
na de granu lação dos grânulos de 
insulina e transportadores de gli-
cose (GLUTs).28

•	 Ciclosporina e tacrolimo são as dro-
gas do grupo. O tacrolimo é mais 
diabetogênico do que a ciclospo-
rina, embora tenha melhor perfil 
de imunossupressão.

•	 Sirolimo é uma droga antimetabó-
lica e antiproliferativa que estimula 
a serina/treonina quinase mTOR, 
que interfere na via AKT, podendo 
levar ao aumento da resistência 
insulínica e, portanto, ao DMPT.29

•	 outros: micofenolato mofetila e 
azatioprina: imunossupressores 
bas tante usados em transplan-
tes, não estão relacionados com o 
desenvolvimento de DMPT.

FAToRES DE PRoTEção

•	 Todos os pacientes que serão sub-
metidos a transplante devem, já 
no período pré-operatório, rece-
ber informações e aconselhamen-
tos sobre o DMPT.

•	 Seus hábitos de vida inadequados 
devem, idealmente, ser modifi cados.

•	 São fundamentais o não ganho de 
peso e o aconselhamento nutri-
cional.30

•	 Outras medidas que apesar de não 
terem fortes evidências podem 
diminuir a ocorrência do DMPT 
são: a utilização dos bloqueadores 
dos receptores de angiotensina, 
inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina e estatinas. Sendo 
assim, tais drogas, sempre que 
possível, devem ser prescritas para 
o tratamento da hipertensão arte-
rial sistêmica e dislipidemias nos 
pacientes transplantados.31

•	 O uso dos antibióticos sulfameto-
xazol e trimetoprim para a profi-
laxia do Pnemocystis jirovecii, nos 
pacientes transplantados, talvez 
possa estimular os receptores SUR 
(como as sulfonilureias) e diminuir 
a chance de DMPT.

PESQUIDA DE DMPT

O quadro clínico do DMPT não difere 
do DM tradicional.

Todo paciente candidato a trans-
plante de órgão sólido deve ter ava-
liado o seu metabolismo glicêmico.

No pós-transplante devem-se rea-
lizar glicemia de jejum e/ou teste oral 
de tolerância à glicose (TOTG):32

•	 Semanalmente, no primeiro mês.
•	 No terceiro, sexto e 12o meses pós-

transplante.
•	 Após, anualmente ou em caso de 

suspeita de DMPT.

TRATAMENTo

O tratamento com drogas antidiabéti-
cas orais e/ou insulina segue o mesmo 
padrão do DM tradicional, com suas 
indicações e contraindicações.
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Mesmo em pacientes transplanta-
dos de pâncreas, o DMPT pode ser ade-
quadamente tratado com drogas orais.

Em relação à imunossupressão, 
que pode contribuir para o DMPT, 
sobretudo quando for de difícil con-
trole, recomenda-se:13

•	 Retirar o glicocorticoide ou usar a 
menor dose possível.

•	 Caso esteja em uso de tacrolimo, 
tentar a mudança para ciclospo rina.

•	 Não trocar tacrolimo ou ciclospo-
rina por sirolimo.
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Manifestações reumatológicas do diabetes

Já se descreveram inúmeras associa-
ções entre o diabetes mellitus (DM) 
e as doenças musculoesqueléticas. 
Algumas associações são indiretas, 
com fatores relacionados tanto com 
o DM como com a doença reumática, 
p. ex. a obesidade e a dislipidemia, 
que também se vinculam à gota e à 
osteoartrite. Outras doenças reumá-
ticas são secundárias a complicações 
neurológicas e vasculares do DM, 
como a artropatia de Charcot e as 
osteólises. Muitas surgem por motivos 
ainda pouco claros, às vezes, prece-
dendo o aparecimento do DM, como 

a contratura de Dupuytren, ou ocor-
rendo também com mais frequência 
em familiares não diabéticos, como a 
espôndilo-hiperostose difusa idiopá-
tica (DISH). No Quadro 1, constam as 
associações mais importantes entre o 
DM e as doenças reumatológicas, que 
serão comentadas a seguir.1 

QUEIRoARTRoPATIA  
DIABÉTICA

A queiroartropatia diabética caracte-
riza-se pela deformidade em flexão dos 
dedos das mãos, com espessamento 

da pele, do tecido conjuntivo periarti-
cular e da fáscia palmar, resultando em 
limitação da extensão das articulações 
metacarpofalangianas e interfalangia-
nas. Em casos mais graves, acomete 
também outras articulações. Quando 
a pele se mostra brilhante, espessada e 
enrijecida, caracteriza-se a esclerodac-
tilia diabética ou lesão escleroderma-
símile, que, às vezes, antecede a limita-
ção da mobilidade articular (LMA).2 

Embora possa ocorrer preco-
cemente no curso da doença (D), é 
mais comum em portadores de dia-
betes mellitus tipo 1 (DM1) com con-

QUADRo 1 Associações mais importantes entre DM e patologias reumatológicas

manifesTações (sinonímias)

Queiroartropatia diabética (síndrome das mãos rígidas ou da mobilidade articular limitada)

Contratura de Dupuytren

Dedo em gatilho

Síndrome do túnel do carpo

Síndrome da dor complexa regional tipo I (algoneurodistrofia, algodistrofria, distrofia neurológica simpática reflexa, atrofia de Sudeck)

Ombro congelado (capsulite adesiva [CA] do ombro)

Espôndilo-hiperostose difusa idiopática (EHDI), doença de Forrestier, hiperostose ancilosante

Piomiosite

Artrite séptica

Amiotrofia

Infarto muscular

Artropatia de Charcot (neuroartropatia)

Osteólise (osteodistrofias reabsortiva e diabética)
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trole inadequado e longa evolução.3 
Segundo alguns autores, seu apareci-
mento deve ser visto como um sinal de 
alarme, apontando para maior risco de 
desenvolvimento de microangiopatia 
e microalbuminúria.4 

Tem como causa a glicação de colá-
geno, que altera suas características 
funcionais e estruturais. Recentemente, 
Cray et al. encontraram relação 
entre a espessura da fáscia plantar, 
interpretada como uma medida de gli-
cação tecidual, e o desenvolvimento de 
complicações microvasculares em ado-
lescentes com DM1.5 A prevalência da 
queiroartropatia em DM1 já foi maior 
e diminuiu nos últimos 20 a 30 anos, 
provavelmente como conse quência da 
intensificação do controle glicêmico 
que ocorreu nessas décadas (B, D).6,7,8

A queiroartropatia, em geral, é 
indolor, mas as contraturas dificultam 
a execução de movimentos finos das 
mãos. Duas manobras propedêuticas 
de fácil execução permitem avaliar 
a sua gravidade, deixando evidente 
o grau de limitação de extensão dos 
dedos das mãos: o sinal da prece, em 
que o paciente tenta juntar as palmas 
das mãos com os dedos estendidos, e 
o teste da tampa da mesa, no qual o 
paciente tenta estender a mão espal-
mada contra o tampo de uma mesa. 
Juntamente com a queiroartropatia, as 
outras alterações das mãos discutidas a 
seguir possibilitam introduzir um con-
ceito genérico de “mão diabética”.9,10 

A LMS pode acometer também 
outras articulações, como punho, coto-
velo quadril e coluna. Idosos com diabe-
tes podem ter, além de redução do movi-
mento de tornozelo, quadril e ombro, 
anormalidades de tendões observadas 
por métodos ultrassonográficos.11 

Também muito importante é a con-
tribuição da LMS nas alterações de bio-
mecânica dos pés e distúrbios da marcha 

em portadores de diabetes, colocando 
pacientes em risco de ulceração.12,13

CoNTRATURA DE DUPUyTREN

Caracteriza-se pela proliferação da fás-
cia palmar, com sua aderência à pele 
e aos tendões flexores, sobretudo do 
quarto e quinto quirodáctilos; em dia-
béticos, especialmente o terceiro e 
quarto. Sua prevalência aumenta com 
a idade e, em diabéticos, é 50% maior 
que na população geral. O diagnóstico 
é clínico, baseado no espessamento 
das palmas, na rigidez não dolorosa 
dos dedos e no enrugamento palmar. 
Formam-se nódulos, que acompa-
nham o trajeto dos tendões flexores e 
evoluem com deformidade na flexão 
do dedo cujo tendão flexor foi acome-
tido. O tratamento consiste em aper-
feiçoar o controle glicêmico, fisiotera-
pia e exercícios de extensão. Indica-se 
tratamento cirúrgico quando a incapa-
cidade funcional é importante e tem 
bons resultados iniciais, mas elevada 
taxa de recorrência (D).14

Recentemente, um tratamento 
alternativo à cirurgia é a injeção de cola-
genase de Clostridium histolyticum na 
fáscia palmar espessada, com melhora 
da contratura e do movimento, embora 
com alguns eventos adversos.15 

TENoSSINoVITE DE FLEXoR  
oU DEDo EM GATILHo

A tenossinovite estenosante do flexor 
de um dedo resulta do aprisionamento 
do tendão dentro de uma polia, prejudi-
cando sua extensão ativa. A extensão do 
dedo ocorre de maneira abrupta (gatilho), 
ao se fazer o movimento passivamente, 
com o auxílio do polegar contralateral.

Os pacientes referem desconforto 
palmar durante os movimentos dos 
dedos envolvidos, com estalo doloroso 
de instalação gradual ou aguda ao 

flexionarem ou estenderem os dedos, 
que podem estar em posição fixa, 
geralmente em flexão (D).16 

Com frequência, a infiltração 
com corticosteroide junto à bainha 
do tendão sintomático é curativa.17 
Indicam-se administração de anti-in-
flamatórios não hormonais e uso de 
órteses em pacientes que recusam 
infiltração (D)18 A cirurgia para libera-
ção do tendão pode ser necessária em 
casos refratários. Em pessoas com dia-
betes, a injeção de corticoides é menos 
efetiva que em não diabéticos, além do 
que o efeito sistêmico do corticoide de 
ação prolongada injetado pode piorar 
o controle glicêmico.19,20 

SÍNDRoME Do TúNEL  
Do CARPo

A compressão do nervo mediano 
junto à face volar do punho provoca 
distúrbios sensoriais na face flexora 
do primeiro, segundo e terceiro qui-
rodáctilos (território de inervação do 
mediano). É a neuropatia compressiva 
mais comum, ocorrendo em até 30% 
dos portadores de DM e neuropatia.21 

Recentemente, Plastino et al. 
observaram em portadores de STC 
idiopática anormalidades do meta-
bolismo glicêmico extremamente 
comuns, determinando resistência à 
ação da insulina em 80% dos pacien-
tes, e 45% tinham intolerância a gli-
cose e 14% diabetes recém-diagnos-
ticado; esses dados sugerem que se 
deva excluir essas anormalidades em 
pessoas com STC idiopática.22

Parestesia no território do nervo 
mediano costuma ocorrer ao se apli-
carem as duas principais manobras 
propedêuticas que sugerem essa sín-
drome: os testes de Phalen (flexão 
palmar dos punhos em 90º durante 1 
minuto) e de Tinel (percussão do túnel 
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do carpo). A sensibilidade desses tes-
tes é bastante baixa e a avaliação por 
testes quantitativos de sensibilidade 
acrescenta muito pouco ao diagnós-
tico. Não se deve avaliar a velocidade 
de condução nervosa rotineiramente, 
mas sim nos casos de pessoas com 
quadro clínico mais grave e que não 
respondem ao tratamento conser-
vador ou que têm disfunção motora, 
sendo usada para o diagnóstico e loca-
lização da compressão (D).23 

Seu quadro clínico é variável, mas, 
em geral, o sintoma principal é dor ou 
parestesias do polegar até a metade do 
quarto dedo, intensas à noite. Em casos 
mais avançados, pode haver com-
prometimento motor, com hipotrofia 
muscular da região tenar, diminuição 
da força e dificuldade para execução 
de movimentos finos de preensão.24 

O tratamento compreende anal-
gesia, órteses para imobilização e apli-
cações locais de corticosteroides em 
casos mais leves. O uso de corticoides 
orais por curto período de tempo é 
eficaz, mas não se estudou apropriada-
mente sua utilização em portadores de 
diabetes. A cirurgia para a descompres-
são, em casos refratários, é mais eficaz 
para diminuir os sintomas (A).25-27 

SÍNDRoME DA DoR CoMPLEXA 
REGIoNAL Do TIPo 1

Caracteriza-se por dor intensa, limi-
tação e alterações autonômicas, com 
edema, hiperemia e sudorese, em 
geral acometendo uma das mãos. 
Ocorre normalmente após lesão ner-
vosa, trauma, cirurgia ou imobilização. 
A dor tem padrão neuropático, com 
sensação de queimação, hiperalgesia, 
alodínea e disestesias. Além da dor, 
costumam ocorrer alterações vaso-
motoras e autonômicas no membro 
acometido, com alteração de tempe-
ratura e coloração, além de edema, 

hiper-hidrose e aumento da pilifica-
ção, podendo haver também diminui-
ção da função do membro. Também 
é conhecida como distrofia simpática 
reflexa ou algoneurodistrofia.

Acredita-se que DM, hipertireoi-
dismo, hiperparatireoidismo e dislipide-
mia do tipo IV possam predispor a seu 
aparecimento. É com frequência sub-
diagnosticada. Seu diagnóstico precoce 
é importante, pois a pronta instituição 
do tratamento fisioterápico resulta em 
melhor evolução (D).9 O objetivo do tra-
tamento é restaurar a função da extremi-
dade acometida e prevenir ou minimizar 
alterações tróficas do sistema muscu-
loesquelético. Pode-se obter alívio da 
dor com o uso de antidepressivos tricícli-
cos e anticonvulsivantes, como carbama-
zepina, gabapentina e lamotrigina. Em 
casos refratários, pode-se tentar o uso de 
corticosteroides e neurolépticos ou reali-
zar bloqueio neuronal (D).28 Os casos não 
tratados ou refratários ao tratamento 
costumam evoluir com deformidade em 
flexão dos dedos permanente, caracteri-
zando a chamada “mão em garra”.

CAPSULITE ADESIVA  
Do oMBRo

A capsulite adesiva (CA), também 
conhecida como “ombro congelado” ou 
bursite obliterativa, caracteriza-se por 
dor e limitação importante dos movi-
mentos ativos e passivos do ombro 
para todos os planos. Pode ocorrer 
simultaneamente à síndrome da dor 
complexa regional do tipo 1, caracteri-
zando a síndrome ombro-mão.

Sua prevalência é de três a cinco 
vezes maior nos portadores de DM 
do que na população geral, sendo, 
naqueles, frequentemente bilateral e 
em idades mais precoces. Além disso, 
20% a 30% dos pacientes não diabé-
ticos com CA apresentam intolerân-
cia à glicose.29-31 

A presença de CA associa-se à 
idade e à duração da doença, princi-
palmente em DM1, o que explica a 
maioria das associações a outras com-
plicações crônicas do diabetes. Não há, 
no entanto, clara relação com o grau 
de controle glicêmico. Pacientes diabé-
ticos com CA têm níveis de colesterol 
e triglicérides mais elevados, e alguns 
estudos mostram associação a infarto 
agudo do miocárdio.32-34 

A alteração patológica básica é um 
espessamento da cápsula articular, que 
adere à cabeça do úmero, resultando 
em redução acentuada do volume da 
articulação glenoumeral.35 

 As principais queixas são dor 
crônica e rigidez progressiva. Ocorre 
perda da amplitude de movimento da 
articulação, levando à disfunção, à difi-
culdade de rotação externa e à abdu-
ção do ombro acometido. Pessoas com 
diabetes têm quadros em geral menos 
dolorosos, porém com maior duração e 
pior resposta ao tratamento.36 

Ao exame físico, deve-se testar a 
mobilidade do ombro, por meio do 
teste de Apley, que consiste em três 
manobras: para testar a adução, pede-
se ao paciente que cruze a face ante-
rior do tórax com o braço, até tocar o 
ombro oposto; para testar a rotação 
externa e abdução, pede-se a ele que 
leve o braço por trás da cabeça e toque 
a ponta medial superior da escápula 
contralateral (o paciente com função 
normal alcança, em média, o nível de 
T4); para testar a rotação interna e a 
abdução, pede-se que leve o braço 
pelas costas até tocar a ponta inferior 
da escápula contralateral (o paciente 
com função normal alcança, em média, 
o nível de T8). Deve-se testar também 
a abdução e a rotação externa passiva-
mente. O normal é rodar e abduzir, no 
mínimo, 90º (D).37 

O diagnóstico é eminentemente 
clínico, reservando-se os exames 
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de imagem para casos com dúvida 
diagnóstica. A radiografia simples é 
o exame inicial indicado para excluir 
outras causas em casos de dor crônica 
nos ombros (D).38 

Na maioria dos casos, a CA evolui 
de maneira espontânea, com recupe-
ração completa entre 6 a 18 meses. 
O tratamento pode ser necessário na 
fase aguda dolorosa, constituindo-se 
essencialmente de analgesia e exercí-
cios específicos de alongamento (D).39 

Pode-se usar anti-inflamatórios 
hormonais ou não hormonais, embora 
se deva considerar o risco do uso dessas 
drogas em pacientes diabéticos (A).40 

Em casos de sintomas persisten-
tes por mais de 6 a 8 semanas, pode-
se efetuar injeções intra-articulares de 
corticosteroides ou, ainda, distender 
a cápsula articular por injeção sob 
pressão de solução salina com corti-
costeroide intra-articular. Essa última 
abordagem parece oferecer melhores 
resultados (A).41 

Após a fase dolorosa, o trata-
mento consiste em exercícios e fisio-
terapia. Pode-se encaminhar casos 
refratários para tratamento cirúrgico. 
Manipulação ativa do ombro após 
infiltração com anestésicos pode ser 
realizada, visando desfazer as aderên-
cias da cápsula articular; no entanto 
complicações como lesão neuroló-
gica, fraturas e rupturas tendíneas 
podem ocorrer, sobretudo nos casos 
de longa instalação. 

PERIARTRITE (TENDINITE) 
CALCÁREA Do oMBRo

A tendinite calcárea de ombro, 
caracterizada pelo depósito de hidro-
xiapatita nos tendões ou tecidos peri-
tendíneos do manguito rotador, que 
muitas vezes é assintomática também 
é mais comum nos diabéticos e, às 
vezes, coexiste com a CA.42 

ESPÔNDILo-HIPERoSToSE 
DIFUSA IDIoPÁTICA

A espôndilo-hiperostose difusa idiopá-
tica (EHDI), também conhecida como 
hiperostose ancilosante ou doença de 
Forrestier, caracteriza-se por limitação 
progressiva da coluna vertebral, com 
calcificação dos ligamentos interverte-
brais, formando pontes ósseas entre as 
vértebras (sindesmófitos), que, diferen-
temente da osteoartrite primária, não 
provocam degeneração significativa do 
disco intervertebral. Pode ocorrer tam-
bém ossificação de ligamentos e tendões 
em outros locais, como crânio, pelve, cal-
canhares e cotovelos.43 O acometimento 
é sistêmico, não explicado apenas por 
reação a fatores mecânicos locais.

Sua prevalência é três vezes maior 
em DM e, entre os pacientes com hipe-
rostose difusa, 12% a 80% tem DM ou 
intolerância à glicose. Postula-se que 
concentrações séricas de insulina e 
de fator de crescimento semelhante à 
insulina (IGF-1) mantidas prolongada-
mente elevadas nos pacientes diabéti-
cos estimulem a neoformação óssea.44 

Na maioria dos casos ocorre 
redução progressiva assintomática 
da mobilidade da coluna e o diag-
nóstico muitas vezes é incidental ao 
se realizarem raios X de coluna ou 
de tórax por outro motivo. Queixas 
associadas podem incluir dor e rigi-
dez matinal leve. Não há tratamento 
específico. Recomendam-se controle 
glicêmico e fisioterapia.

PIoMIoSITE E ARTRITE SÉPTICA

Consistem, respectivamente, em infec-
ção bacteriana muscular ou articular, 
em geral causada por Staphylococcus 
aureus. Na maioria dos casos, a artrite 
séptica é monoarticular e ocorre, 
sobretudo, em grandes articulações 
periféricas. O diagnóstico é confir-

mado por coloração de Gram ou cul-
tura do líquido sinovial. O tratamento 
específico é a antibioticoterapia. É 
importante o diagnóstico precoce para 
prevenir a destruição da cartilagem 
articular com osteoartrite secundária 
e limitação permanente da mobilidade 
articular. Considera-se DM fator de 
risco que predispõe tanto à artrite sép-
tica quanto à piomiosite (A).45,46 

oUTRAS MANIFESTAçÕES

A artropatia de Charcot e a osteodis-
trofia não serão discutidas neste capí-
tulo por se associarem à neuropatia 
periférica e ao pé diabético e, portanto, 
complicações da neuropatia diabética. 
Porém, deve-se lembrar de que a artro-
patia de Charcot pode acometer tam-
bém outras articulações. Da mesma 
maneira, deve-se ter em mente que a 
amiotrofia, em geral, acomete homens 
idosos com diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) e atrofia de musculatura proxi-
mal, sobretudo dos membros inferio-
res, como uma forma de neuropatia. 
Por fim, infarto muscular pode ocorrer 
por arteriopatia diabética (Quadro 2).
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QUADRo 2 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

Deve-se efetuar pesquisa de limitação da mobilidade articular em pacientes diabéticos, especialmente nos do 
tipo 1, com longa evolução e controle glicêmico insatisfatório

B

Pesquisa-se a limitação da mobilidade das mãos pelo sinal de prece e alteração ao encostar a palma da mão em 
uma mesa. No tornozelo, pesquisa-se a limitação da mobilidade com goniômetro

D

Não há tratamento específico para a limitação da mobilidade articular. Há algumas evidências de que a melhora 
do controle glicêmico auxilie a evolução. Fisioterapia e exercícios de alongamento podem amenizar o quadro

D

Contratura de Dupuytren é mais comum em diabéticos. O tratamento consiste em melhorar o controle 
glicêmico, fisioterapia e, eventualmente, tratamento cirúrgico

D

Deve-se efetuar diagnóstico da síndrome de túnel do carpo pela combinação de sintomas e sinais clínicos 
sugestivos. O diagnóstico é mais provável se houver positividade no teste de Phalen ou também na pesquisa do 
sinal de Tinel. Tais testes não são confiáveis em casos mais graves. Deve-se reservar estudo de condução nervosa 
a casos duvidosos, caso se considere descompressão cirúrgica

D

O tratamento da síndrome do túnel do carpo é essencialmente conservador, incluindo splinting do pulso, 
fisioterapia, terapia ocupacional e injeção local de corticosteroides. Não se recomenda o uso de anti-
inflamatórios não hormonais para tratar a síndrome do túnel do carpo

A

O tratamento cirúrgico traz resultados melhores do que o clínico em pacientes com quadros mais graves de 
síndrome do túnel do carpo

A

Deve-se considerar como hipótese diagnóstica tenossinovite de flexor ou dedo em gatilho no caso de paciente 
com DM que tenha um ou mais nódulos palpáveis e espessamentos próximos ao tendão ou bainha dos flexores, 
que possam levar a limitação de movimentos e desconforto ou dor palmar durante os movimentos

D

O tratamento da tenossinovite de flexor ou dedo em gatilho consiste, de início, na injeção de corticosteroide no 
tendão flexor sintomático, frequentemente curativo. No caso de pacientes que não desejam tratamento invasivo, 
deve-se tentar anti-inflamatórios não hormonais ou bandagens

D

Deve-se pensar em síndrome da dor complexa regional do tipo I (antiga distrofia simpaticorreflexa) em casos de 
dor neuropática associada a alterações vasomotoras e/ou autonômicas em paciente com DM

D

É essencial considerar para o tratamento da síndrome da dor complexa regional: fisioterapia e terapia 
medicamentosa para controlar dor crônica (antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, corticosteroides orais, 
neurolépticos ou bloqueio neuronal)

D

Por meio do teste de Apley e da mobilidade passiva para diagnóstico de CA do ombro, deve-se pesquisar 
pacientes diabéticos com queixa de dor ou limitação do movimento dos ombros

D

Embora o diagnóstico de capsulite seja clínico, deve-se considerar radiografia no diagnóstico diferencial de dor 
no ombro para excluir outras causas

D

O uso de anti-inflamatórios não hormonais e corticosteroides orais oferece melhora sintomática na fase aguda 
dolorosa. Deve-se avaliar a relação risco-benefício do uso de tais drogas em pacientes diabéticos

A

Pode-se tratar pacientes com sintomas persistentes de dilatação articular por injeção intra-articular de 
corticosteroides e solução salina

A

Após a fase dolorosa, o tratamento da CA do ombro consiste em exercícios e fisioterapia D

Deve-se sempre considerar artrite séptica e piomiosite como diagnósticos diferenciais de artrites (especialmente 
monoartrites) e miosites, respectivamente, em pacientes diabéticos

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de 
casos – estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, ba sea da em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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Diabetes e doença periodontal

INTRoDUção 

Doenças periodontais (DP) compreen-
dem um grupo de condições crônicas 
inflamatórias induzidas por micro-
organismos que levam a inflamação 
gengival, destruição tecidual periodon-
tal e perda óssea alveolar (B).48 Grupos 
específicos de anaeróbios gram-negati-
vos no biofilme dental são reconheci-
dos como seus principais agentes etio-
lógicos. Entretanto, estima-se que a 
maior parte do dano tecidual observa-
do seja causado de maneira indireta 
pela resposta do hospedeiro frente à 
infecção e não pela agressão direta do 
agente infeccioso (B).36

Diabetes mellitus (DM) é o termo 
utilizado para descrever um grupo de 
desordens metabólicas associadas à 
intolerância à glicose e ao metabolis-
mo inadequado de carboidratos. É ca-
racterizado pela deficiência de secre-
ção da insulina e/ou sua incapacidade 
de exercer adequadamente seus efei-
tos. Alterações nos metabolismos lipí-
dico e proteico são também frequen-
temente observados. Em termos 
globais, calcula-se em 285 milhões o 
número de indivíduos afetados. De 
modo semelhante ao diabetes, gengi-
vites e periodontites também afetam 
grande parte da população mundial, 
com estimativas de que aproximada-
mente 80% sofram de periodontite 
moderada ou gengivite, enquanto 8% 
a 10% apresentem seu tipo severo (B).38 

No Brasil, a ausência de levantamentos 
compreensivos bem conduzidos difi-
culta a determinação da prevalência e 
da severidade destas lesões. A signifi-
cativa diminuição na frequência de 
gengivite de 40% para 20%, observada 
nos últimos 20 anos na população sue-
ca, não resultou na correspondente 
queda de prevalência da periodontite 
severa. Esse fato demonstra que higie-
ne oral adequada pode não ser sufi-
ciente para prevenir esta doença (B).34

Maiores  prevalência e severidade 
de doenças periodontais em pacientes 
diabéticos quando comparados a con-
troles não diabéticos tem sido relatada. 
Esses achados parecem correlacionar-se 
ao grau de controle metabólico, assim 
como ao tempo de duração do diabetes 
e a presença de complicações médicas a 
ele associadas (B).41 Dessa maneira, DPs 
aumentariam a severidade do diabetes 
e comprometeriam o controle metabó-
lico de modo similar a outros estados 
infecciosos sistêmicos (A).17 Esse feed-
back parece funcionar de maneira silen-
ciosa, como evidenciado por estudos 
recentes que demonstraram maiores 
necessidades de tratamento periodon-
tal entre esses indivíduos (B)42 e o agra-
vamento de ambas condições.

DIABETES E MANIFESTAçÕES 
oRAIS

Evidências indicam que complicações 
clássicas relacionadas com o diabetes, 

como nefropatias, retinopatias, doença 
cardiovascular e neuropatias, podem 
iniciar-se antes de estabelecido o seu 
diagnóstico (D).35 Na boca, o sinal clínico 
do diabetes não diagnosticado ou mal 
controlado pode incluir queilose, fissu-
ras, ressecamento de mucosas, diminui-
ção do fluxo salivar, dificuldades de ci-
catrização e alterações na microbiota.

Enquanto alguns autores demons-
tram índices aumentados de cáries em 
diabéticos, outros verificaram incidên-
cias similares ou ainda menores nestes 
pacientes quando comparados a con-
troles não diabéticos (B).54 Em indiví-
duos com níveis de glicose sanguínea 
mal controlados ou não controlados, 
tanto a saliva como o fluido gengival 
podem conter quantidades aumenta-
das de açúcares, o que em parte pode-
ria alterar a microbiota do biofilme 
dental, influenciando o desenvolvi-
mento de cáries e, possivelmente, do-
enças periodontais (A).26 Por outro lado, 
a ingestão limitada de carboidratos, 
comum nesse grupo de pacientes, pro-
porciona uma dieta menos cariogêni-
ca, o que diminuiria o risco de surgi-
mento dessas lesões (D).6

A xerostomia observada com fre-
quência, responsável em parte pela 
síndrome da ardência bucal e pelo au-
mento parotídico, mostrou-se também 
relacionada com o grau de controle gli-
cêmico. Sua correção pelo uso de subs-
titutos salivares tem sido uma estraté-
gia vantajosa no auxílio ao controle da 
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placa e da genigivite (A).31 Neuropatias, 
assim como medicamentos utilizados 
no controle do diabetes, podem cola-
borar nas alterações de secreção sali-
var, embora alguns estudos não te-
nham encontrado diferenças no fluxo 
nem nos constituintes salivares entre 
os grupos avaliados (C).27

Dados sobre a incidência de candi-
díase oral entre diabéticos ainda são in-
conclusivos. Uma avaliação envolvendo 
405 pacientes DM1 encontrou 15,1% de 
candidíase no grupo teste, comparados 
a 3% no grupo controle não diabético 
(C).16 A análise multivariada demonstrou 
estar a presença de candidíase oral tam-
bém relacionada ao grau de controle 
glicêmico nestes indivíduos. 

FISIoPAToLoGIA DA INTER-
RELAção DIABETES MELLITUS  
E DoENçA PERIoDoNTAL

Muitos dos mecanismos pelos quais o 
diabetes mellitus influencia o periodon-
to têm uma fisiopatologia similar às 
clássicas complicações micro e macro-
vasculares observadas com frequência 
nesses pacientes. Estados de hipergli-
cemia mantida resultam em alterações 
no metabolismo lipídico, assim como 
na glicosilação não enzimática de pro-
teínas colágenas, glicídios e ácidos 
nucleicos. Essa condição altera as pro-
priedades da membrana celular, mo-
dificando as relações célula-célula e 
célula-matriz. O agravamento deste 
qua dro pode levar a formação de atero-
mas e microtrombos, espessamento da 
parede vascular com consequente es-
treitamento da sua luz e alterações na 
permeabilidade endotelial (D).13

Os produtos finais da glicosilação 
tardia (AGEs) em diabéticos acumulam-
se em órgãos como retinas, glo mérulos, 
regiões endoneurais e paredes vascula-
res. Altos níveis de AGEs demonstram 
ter impacto significativo na função mi-

crovascular, além de induzir o aumento 
de marcadores de disfunção endotelial 
e inflamatórios (A).32 Embora ocorra 
tanto em diabéticos como em não dia-
béticos, a presença de AGEs está signifi-
cativamente aumentada em estados 
hiperglicêmicos duradouros. Nessas 
condições, receptores de membrana 
(RAGE) têm sido identificados na super-
fície de células endoteliais, neurônios, 
células de músculo liso e monócitos/
macrófagos (D).46

Para alguns autores, a hipergli-
cemia eleva a expressão de RAGEs, au-
mentando assim a formação de com-
plexos AGE-RAGE. Em monócitos/
ma  crófagos, essa ligação induz au-
mento no estresse oxidativo, sinali-
zando uma mudança no fenótipo dessas 
células, que passam a aumentar a produ-
ção  e a libe ração de citocinas pró-in-
flamatórias. A síntese e a secreção au-
mentada dessas citocinas e mediadores 
contribuem para exacerbação de ou-
tros processos crônico-inflamatórios 
observados em diabéticos. Por tam-
bém ocorrer no periodonto, a forma-
ção de AGEs e sua ação deletéria sobre 
outros órgãos pode estar refletida nes-
tes tecidos. Um aumento de 50% na 
produção de RNAm para RAGEs foi 
identificado em tecidos gengivais de 
diabéticos tipo 2, comparados a con-
trole não diabético (D).20

Deficiências na adesão, quimiota-
xia e fagocitose neutrofílica têm sido 
observadas em diabéticos, o que facili-
taria a persistência e o crescimento de 
periodontos patógenos, contribuindo 
significativamente para a destruição 
tecidual local. Por outro lado, embora 
neutrófilos estejam, com frequência, 
hipofuncionais em diabéticos, acredi-
ta-se que monócitos/macrófagos hi-
per-responsivos sejam responsáveis 
por grande parte da degradação perio-
dontal observada (D).41 Traços dessa 
hiper-resposta têm sido observados 

com frequência no fluido gengival (FG), 
um transudato seroso que reflete a ati-
vidade inflamatória local. Nesses casos, 
o FG caracteriza-se por uma alta con-
centração de mediadores pró-inflama-
tórios, citocinas, quimiocinas e metalo-
proteinases da matriz (PgE2, IL-1, IL-6, 
TNF-α, IL-8, MMP-1, MMP-2 e MMP-8), 
tendo sido relacionado por alguns au-
tores à qualidade do controle glicêmi-
co de diabéticos (C).11

O LPS bacteriano é tido como um 
dos fatores de virulência mais impor-
tante na destruição periodontal me-
diada pelo hospedeiro. Tem sido de-
monstrado que sua ligação a receptores 
celulares específicos (toll-like receptors) 
estimula a secreção de uma ampla va-
riedade de citocinas da imunidade ina-
ta, além de fatores de crescimento, 
contribuindo para a destruição teci-
dual local (B).15 A prostaglandina E2, por 
exemplo, considerada um potente esti-
mulador da reabsorção óssea alveolar, 
está significativamente aumentada no 
fluido gengival de pacientes diabéticos 
com infecções periodontais, quando 
comparados a controles saudáveis. Es-
ses níveis correlacionam-se também de 
modo positivo com a severidade e a 
agressividade da doença (C).37

DIABETES CoMo FAToR 
DE RISCo PARA A DoENçA 
PERIoDoNTAL

Evidências têm demonstrado ser o 
diabetes um fator de risco para perio-
dontites e gengivites (B).38 Um levan-
tamento realizado em 1990, abran-
gendo 2.273 índios Pima, encontrou 
2,6 vezes mais doença periodontal 
entre portadores de diabetes do que 
entre os não diabéticos, sugerindo 
que esta doença deveria ser conside-
rada uma complicação não específica 
do DM2 (A).33
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O grau de controle glicêmico pa-
rece ser uma variável bastante impor-
tante, estando o seu mau controle re-
lacionado a uma prevalência maior e 
severidade da inflamação gengival e 
destruição tecidual. Um estudo longi-
tudinal de curta duração, realizado em 
1993, envolvendo diabéticos tipo 2 
com idade entre 35 e 56 anos, encon-
trou mais inflamação e sangramento 
gengival nos indivíduos com pobre 
controle glicêmico (C).44 Em 1998, no-
vamente utilizando uma população 
de índios Pima, um acompanhamento 
prospectivo demonstrou associação 
entre o controle glicêmico inade-
quado do diabetes mellitus tipo 2 e o 
risco aumentado significativo de per-
da óssea alveolar progressiva, quando 
comparado a um grupo com bom con-
trole glicêmico (A).51 Outros trabalhos 
transversais e de casos controles al-
cançaram resultados semelhantes (B).5 
Ainda em acordo com estes achados, 
levantamentos epidemiológicos de 
larga escala encontraram um risco au-
mentado de três vezes para perda de 
inserção periodontal e destruição ós-
sea alveolar entre diabéticos, quando 
comparados a não diabéticos (A).45

Esses dados foram posteriormente 
confirmados por meio de meta-aná-
lises envolvendo diferentes popula-
ções de diabéticos.38 Em 2008, um 
consenso do VI workshop europeu de 
periodontia elaborou uma revisão sis-
temática a fim de atualizar as evidên-
cias relacionando doenças perio-
dontais a doenças sistêmicas. As 
evidências suportam o conceito de 
que pacientes diabéticos mal contro-
lados acabam por ter um aumento da 
severidade da doença periodontal 
(B).22 Salvi, Carollo-Bittel e Lang (2008) 
(A) obtiveram os mesmos resultados 
em um estudo semelhante no mesmo 
ano.  Estas evidências acabam por su-
portar o conceito da periodontite 

como sendo mais uma complicação 
crônica do diabetes mellitus. Um 
extenso levantamento longitudinal 
(Third National Health and Nutrition 
Examination Survey, NHANES III) evi-
denciou o grau de controle glicêmico 
como a variável mais importante na 
determinação do risco para doenças 
periodontais em diabéticos. Adultos 
com mau controle glicêmico tiveram 
2,9 vezes mais periodontites que não 
diabéticos. Por outro lado, diabéticos 
com bom controle não apresentaram 
aumento significativo no risco, quan-
do comparados a não diabéticos (A).55

Parte das características clínicas 
observadas nas periodontites pode ser 
explicada por fatores genéticos (A).28  

Estudos moleculares e epidemiológi-
cos da microbiota oral sugerem que, 
embora fatores microbianos sejam ne-
cessários para a doença, eles, por si só, 
não são suficientes para predizer a pre-
sença ou a severidade da periodontite. 
Elementos relativos à suscetibilidade 
do hospedeiro, como resposta imune e 
doenças sistêmicas preexistentes, além 
de fatores ambientais não microbia-
nos, como, por exemplo, o fumo, têm 
se mostrado importantes para a mani-
festação da doença (A).10

Modelos multivariados de perio-
dontite que incorporam fatores mi-
crobianos apresentam coeficiente de 
correlação entre 0,3 e 0,4 para pre-
sença ou ausência de bactérias, reco-
nhecidas como patógenos periodon-
tais em potencial. Esses resultados 
sugerem que menos de 20% da varia-
bilidade na expressão desta doença 
pode ser explicada pelos níveis de 
patógenos específicos. Evidências da 
influência genética nas periodontites 
vêm de estudos realizados em gême-
os (A) e, mais recentemente, na iden-
tificação de certos polimorfismos 
que se correlacionam com fenótipos 
de resposta imune. 

É frequente observar em pacien-
tes diabéticos uma tendência maior a 
hiperplasias gengivais, pólipos, for-
mação de abscessos, perda dentária e 
periodontite. Dessa maneira, o con-
junto de informações a respeito das 
consequências do diabetes mellitus 
mal controlado nos sugere que os te-
cidos orais podem ser afetados de 
modo similar ao que acontece em ou-
tros sistemas do corpo. Estudos de-
monstraram que pacientes diabéticos 
com infecção periodontal possuem 
pior controle glicêmico do que diabé-
ticos sem doença periodontal (A).51

Em função da alta prevalência 
de doenças cardiovasculares em in-
divíduos diabéticos e por elas res-
ponderem por mais da metade das 
mortes observadas entre eles, além 
de estudos recentes correlaciona-
rem de maneira significativa doen-
ça periodontal e risco aumentado 
para infarto agudo do miocárdio 
(A),4 um estudo longitudinal envol-
vendo mais de 600 pacientes com 
DM2 foi realizado para avaliar o 
efeito da doença periodontal sobre 
a mortalidade por causas múltiplas 
nesses indivíduos. Entre aqueles 
com periodontite severa, as taxas 
de morte por doenças isquêmicas 
do coração foram 2,3 vezes maiores 
do que as taxas em indivíduos sem 
periodontites, após ajustes para ou-
tros fatores de risco conhecidos. As 
taxas de morte por nefropatias dia-
béticas foram 8,5 vezes maiores em 
indivíduos com periodontite severa 
e as taxas gerais de mortalidade por 
doenças cardiorrenais foram 3,5 ve-
zes maiores em indivíduos com pe-
riodontite severa do que naqueles 
sem periodontites, sugerindo que a 
presença da doença periodontal 
pressupõe um risco para mortalida-
de cardiovascular e renal em pes-
soas com diabetes (A).43
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Segundo dados da American Den-
tal Association (ADA, 1982),2 a prevalên-
cia de periodontite em indivíduos dia-
béticos chega a atingir 39% entre os 
maiores de 19 anos. Em outro estudo, 
um risco relativo de dois a três foi en-
contrado para essa relação. Segundo 
esses autores, há ainda uma severida-
de maior da periodontite entre diabé-
ticos de longa duração e mau controle 
glicêmico (B).40 Entretanto, trabalhos 
conduzidos por Ervast et al. (B)12 não 
encontraram diferenças significativas 
na inflamação gengival entre diabéti-
cos e não diabéticos. Porém, quando 
os grupos analisados foram estratifi-
cados de acordo com o nível de con-
trole glicêmico, um significante au-
mento na inflamação gengival foi 
observado nos pacientes com glice-
mia mal controlada.

Em geral, o número de sítios infla-
mados decrescia na medida em que o 
controle glicêmico melhorava, su-
gerindo haver uma relação direta en-
tre essas variáveis. Outros trabalhos 
também encontraram relação positi-
va entre níveis inflamatórios gengi-
vais e o grau de controle glicêmico 
(B),7 evidenciando que os níveis glicê-
micos podem ter um importante pa-
pel na resposta gengival à placa bac-
teriana nestes indivíduos. Por este 
prisma, as doenças periodontais apa-
recem de modo similar às complica-
ções clássicas do diabetes, onde o 
mau controle glicêmico está associa-
do de maneira clara ao desenvolvi-
mento de complicações.

oBESIDADE E DoENçA 
PERIoDoNTAL

Em função de sua natureza inflama-
tória, pode-se esperar que a doença 
periodontal altere o controle glicêmi-
co de modo análogo à obesidade, 
também de igual natureza. Décadas 
atrás, um estudo em ratos observou 

que a obesidade contribuía para a se-
veridade da doença periodontal (D).14 
Recentemente, uma relação entre 
doença periodontal e obesidade tem 
sido sugerida. Em um estudo envol-
vendo adultos japoneses (A),39 os au-
tores verificaram que o aumento do 
índice de massa corporal (IMC) esta-
va associado ao aumento do risco 
para periodon tite. 

Outro grupo de pesquisa, anali-
sando dados do terceiro levantamen-
to nacional de saúde e nutrição dos 
Estados Unidos, encontrou uma asso-
ciação significativa entre medidas de 
gordura corporal e doença periodon-
tal em adultos jovens (A).1  Utilizando 
a mesma base de dados (A),56 avaliou a 
relação entre diferentes medidas de 
adiposidade e doença periodontal, en-
contrando correlação entre IMC, taxa 
cintura-quadril e diversos parâmetros 
periodontais, incluindo perda de inser-
ção média, profundidade média de 
bolsa, índice gengival e índice de cál-
culo (A).17 Recentemente, Haffajee e 
Socransky (2009) (A) avaliaram 695 pa-
cientes com o objetivo de relacionar o 
risco aumentado do desenvolvimento 
e progressão de doença periodontal 
em pacientes obesos e acima do peso. 
Nesse mesmo ano, Khader et al. (2009) 
(A) desenvolveram um estudo rando-
mizado controlado com 340 pacientes 
com resultados semelhantes. Os dados 
sugerem um aumento significativo no 
risco de desenvolvimento de perio-
dontite nesses pacientes.

Evidências recentes a respeito de 
tecidos adiposos servirem como reser-
vatórios de citoquinas pró-inflamató-
rias justificam a hipótese de que o au-
mento na gordura corporal ativaria a 
resposta inflamatória do hospedeiro, 
favorecendo, dentre outras, a doença 
periodontal (B).41 Entretanto, por serem 
todos esses estudos transversais, po-
dendo estar limitados por fatores de 
confundimento residuais, estudos lon-

gitudinais, com medidas mais precisas 
de adiposidade, proverão melhores in-
formações a respeito da relação entre 
doença periodontal e obesidade.

TRATAMENTo PERIoDoNTAL 
E CoNTRoLE Do DIABETES 
MELLITUS

Pesquisas intervencionistas sugerem 
um potencial benefício metabólico ob-
tido a partir do tratamento periodontal 
aditivo, envolvendo consultas de ras-
pagem e alisamento radicular associa-
das à administração sistêmica de doxi-
ciclina (A).17 Um estudo envolvendo 
pacientes com DM2 bem controlados, 
com sinais de gengivite e periodontite 
incipiente, avaliou a raspagem radicu-
lar sem o uso adjunto de antibióticos. 
Um grupo-controle diabético, com ní-
veis similares de doença periodontal, 
não recebeu tratamento. Após a tera-
pia, o grupo teste apresentou 50% de 
redução na prevalência de sangramen-
to gengival e uma redução na HbA1c 
de 7,3% para 6,5%. No grupo-controle, 
no qual não houve tratamento perio-
dontal, não foram encontradas mudan-
ças no sangramento gengival e nenhu-
ma melhora nos níveis de HbA1c pode 
ser observada (A).23 Darré et al.(2008)
(A) elaboraram uma metanálise de es-
tudos clínicos controlados intervencio-
nistas envolvendo 976 indivíduos com 
o objetivo de investigar o efeito da te-
rapia periodontal no controle glicêmi-
co de pacientes diabéticos. Os resulta-
dos sugeriram diminuição significativa 
nos índices de HbA1c após o tratamen-
to periodontal. Em 2009, um estudo 
conduzido no Japão com 141 adultos 
não diabéticos, avaliou a relação entre 
os índices periodontais e os níveis de 
HbA1c. Idade, sexo, IMC, tabagismo e 
frequência de exercícios físicos foram 
ajustados como covariantes. Os dados 
indicaram uma relação significativa en-
tre deterioração periodontal e eleva-
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dos níveis de hemoglobina glicada 
(B).19 Esses resultados sugerem que 
modificações nos níveis da inflamação 
gengival após o tratamento periodon-
tal podem impactar positivamente so-
bre o controle glicêmico. 

Uma revisão sistemática Cochrane, 
reunindo artigos até março de 2010, 
abordou a relação terapia periodontal 
e controle glicêmico. A revisão resultou 
em uma metanálise contendo três es-
tudos controlados e randomizados de 
pacientes DM1 e DM2 que foram sub-
metidos a terapia periodontal mecâ-
nica  e  instrução de higiene oral. Os 
resultados evidenciaram a melhora do 
controle metabólico no grupo-teste, 
com redução estatisticamente signifi-
cante de HbA1c. Para os autores, a me-
lhora da saúde periodontal por si só já é 
importante, porém estudos com maio-
res grupos populacionais  e cuidadosa-
mente conduzidos devem ainda ser 
realizados para aumentar a força dessa 
associação (A).47 Um outro estudo clíni-
co randomizado e controlado sobre o 
efeito da terapia mecânica periodontal 
realizado na Austrália e após essa revi-
são encontrou achados semelhantes 
mas o tempo de acompanhamento foi 
de apenas três (A).30

Muitos mecanismos podem expli-
car o impacto da infecção periodontal 
sobre o controle glicêmico, como já 
discutido anteriormente. A inflama-
ção sistêmica possui um importante 
papel sobre a sensibilidade insulínica 
e a dinâmica da glicose. Evidências su-
gerem que doenças periodontais po-
dem induzir ou perpetuar um estado 
inflamatório crônico sistêmico, como 
evidente por meio de dosagens séri-
cas elevadas de proteína C reativa, IL-6 
e fibrinogênio em muitos indivíduos 
com periodontites (B).8

Inflamação, de maneira geral, in-
duz resistência insulínica e tal resistên-
cia frequentemente é acompanhada 
por infecções sistêmicas. De modo si-

milar, a infecção periodontal poderia 
aumentar o estado inflamatório sistê-
mico, exacerbando a resistência insulí-
nica. O TNF-α, produzido em abundân-
cia, tanto em adipócitos como em sítios 
de periodontites, aumenta a resistên-
cia insulínica, prevenindo a autofosfo-
rilação do receptor tirosina quinase 
(TK) (D).14 A interleucina-6 (IL-6) é um 
importante estimulador da produção 
de TNF-α. Não por acaso, níveis eleva-
dos de IL-6 têm sido também observa-
dos tanto no soro de indivíduos obesos 
como em pacientes periodontais. Por 
essa razão, a existência de uma rela-
ção entre infecções orais severas, in-
cluindo periodontite crônica generali-
zada (PCG), e o aumento da resistência 
à insulina tem sido estudada. 

No ensaio clínico randomizado e 
controlado realizado por Sun WL et al. 
2011 50(A), envolvendo pacientes DM2 
pobre ou moderadamente controla-
dos com HbA1c entre 7,5% e 9,5%, 
observou-se que após tratamento pe-
riodontal houve  a melhora do contro-
le glicêmico; de parâmetros do perfil 
lipídico; da resistência a insulina (HO-
MA-IR); a redução de citocinas inflama-
tórias séricas (CRP, TNF- α, IL-6); e o au-
mento de adiponectina sérica. De 
modo semelhante, Koromantzos PA et 
al. 2012 (A)24 também observaram me-
lhora significativa no controle glicêmi-
co de pacientes DM2 portadores de 
periodontite avançada ou moderada 
sub metidos a tratamento periodontal. 
Entretanto, nenhuma diferença esta-
tística nos valores de hsCRP, d-8-iso, 
MMP-2, e MMP-9 pode ser verificada. 

Para alguns autores, o sucesso da 
terapia periodontal pode estar limita-
do pela presença do diabetes mal con-
trolado ou não diagnosticado. Assim, a 
existência de abscessos recorrentes, 
gengivites hiperplásicas idiopáticas, 
rápida destruição do osso alveolar e ci-
catrização alterada após cirurgias orais 
devem servir de alerta. Estudos condu-

zidos por Stewart (B)49 avaliaram o efei-
to do tratamento periodontal em 36 
pacientes portadores de DM2. Os re-
sultados sugeriram que a terapia perio-
dontal está associada a uma melhora 
no controle glicêmico do DM2.

A mesma relação foi observada 
por Taylor (B)51 após revisão compre-
ensiva da literatura mundial. Entretan-
to, as evidências que suportam a asso-
ciação entre a periodontite severa e 
um aumento do risco para um mau 
controle glicêmico vêm de apenas 
dois estudos prospectivos, sendo ain-
da necessárias pesquisas futuras bem 
con duzidas e rigorosas. Com relação à 
distribuição das doenças periodontais 
entre diabéticos, 37 de 41 estudos 
transversais e sete longitudinais indi-
caram evidências significativas de 
maior prevalência, severidade, exten-
são e progressão nesta população.

CoNCLUSÕES

O diabetes mellitus aumenta a susceti-
bilidade e a severidade da doença pe-
riodontal, por prejudicar a função 
imunecelular, diminuir a síntese e re-
novação de colágeno e induzir à reab-
sorção óssea alveolar. A relação entre 
estas duas doenças parece ser ainda 
mais íntima, uma vez que a infecção 
periodontal é capaz de ativar uma res-
posta inflamatória sistêmica, como evi-
denciado pelos altos níveis séricos de 
proteína C reativa e fibrinogênio nes-
ses pacientes.

Esse estado pode dificultar o con-
trole da glicemia em diabéticos. Ape-
sar da vasta gama de evidências oriun-
da de estudos de caso e coortes 
transversais, ainda são necessários en-
saios clínicos controlados e randomi-
zados, assim como acompanhamentos 
longitudinais bem desenhados a fim 
de esclarecer o papel do tratamento 
periodontal ante o controle glicêmico 
do diabetes mellitus.
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Diabetes na gestação: recomendações para o 
preparo e o acompanhamento da mulher  com 
diabetes durante a gravidez

INTRoDUção

A disglicemia é, atualmente, a alte-
ração metabólica mais comum na 
gestação, e o diabetes gestacional a 
forma mais prevalente, sendo defi-
nida como uma alteração da glice-
mia de qualquer grau, detectada 
pela primeira vez durante a gravi-
dez.1,2 A ocorrência de gestações em 
mulheres com diabetes pré-gesta-
cional tem aumentado nas últimas 
décadas. Estudo na população dos 
Estados Unidos revelou que no iní-
cio dos anos 2000 o diabetes mel-
litus tipo 1 (DM1) estava presente 
em 7%, e o diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), em 4,7% das gestações com-
plicadas pelo diabetes.3

É muito importante a diferencia-
ção entre os tipos de diabetes, uma 
vez que causam impactos diversos 
sobre o curso da gravidez e o desen-
volvimento fetal. O diabetes pré-ges-
tacional pode resultar em complica-
ções graves, pois seu efeito começa 
na fertilização e implantação, afe-
tando de modo particular a organo-
gênese. Esse fato faz aumentar o risco 
de aborto precoce, defeitos congêni-
tos graves e retardo no crescimento 
fetal, sobretudo nos casos tratados 
de maneira inadequada.4 Além das 
complicações no concepto, as mani-
festações maternas também são rele-
vantes, em especial na presença pré-
via de complicações, como retino, 
neuro, nefro e vasculopatia.5

Mais recentemente, as recomen-
dações da International Association 
of Diabetes and Pregnancy Study 
Groups (IASDPG) indicam a realização 
da medida da glicemia de jejum ainda 
no primeiro trimestre da gestação com 
o objetivo de detectar a presença de 
DM em uma fase precoce da gravidez. 

Caso a glicemia seja ≥ 126 mg/dl ou a 
hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5%, 
é provável que se trate de um diabetes 
de qualquer tipo, já existente na fase 
pré-gestacional, mas não diagnosti-
cado previamente. Esse rastreamento 
tem como objetivo prevenir as compli-
cações mais graves nessas mulheres.6

QUADRo 1 Orientações do período pré-gestacional

Temas a serem enfocados em pacienTes com diabeTes                                                                
e seus familiares no período pré-GesTacional

O impacto do mau controle do diabetes sobre o curso da gravidez e sobre o risco 
materno e fetal

A importância da dieta, do controle do peso corporal e da prática regular de exercício 
físico (incluindo aconselhamento para perda de peso em pacientes com índice de 
massa corporal [IMC] > 25)

O aumento do risco do nascimento de um bebê macrossômico, o que aumentaria as 
chances de tocotraumatismos, tanto para a mãe quanto para o feto

A importância do controle glicêmico materno antes, durante e após o parto, e também 
a importância da amamentação precoce do recém-nascido com o intuito de se reduzir 
o risco de hipoglicemia neonatal

A possibilidade da ocorrência de internação do recém-nascido em unidade de terapia 
intensiva, por hipoglicemia ou imaturidade pulmonar, entre outras situações

O risco aumentado que o recém-nascido tem de desenvolver obesidade e/ou diabetes 
no futuro

A necessidade de suplementação com ácido fólico até a 12a semana de gestação para 
reduzir os riscos de ocorrência de malformação do tubo neural

Os riscos de hipoglicemia clínica ou mesmo assintomática durante a gravidez e os 
efeitos da náusea e do vômito no controle glicêmico durante a gravidez

A necessidade de se avaliar a presença de retinopatia e nefropatia antes, durante e 
após o término da gravidez e o risco de piora dessas complicações
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RECoMENDAçÕES PARA 
PACIENTES CoM DIABETES  
PRÉ-GESTACIoNAL

oRIENTAçÕES PRÉ-CoNCEPCIoNAIS

Da adolescência em diante, deve-se 
aconselhar as mulheres a evitarem a 
gravidez não planejada (B). É preciso 
informar às pacientes e às suas famílias 
de que modo o diabetes pode com-
plicar a gravidez e de como a gravidez 
pode agravar o diabetes (Quadro 1).7

Deve-se oferecer cuidado pré-con-
cepcional e aconselhamento às pacien-
tes que planejam engravidar antes que 
elas descontinuem o método contracep-
tivo que vêm utilizando. Informar-lhes 
também que um bom controle glicê-
mico antes da concepção e durante toda 
a gravidez reduz mas não elimina os ris-
cos de aborto, malformação congênita, 
natimortalidade e morte neonatal (B).

Disponibilizar ainda um programa 
de educação continuada que forneça 
melhor compreensão sobre o binô-
mio diabetes-gravidez no que diz res-
peito à dieta, contagem de carboidra-
tos, autoaplicação de insulina e ao 
automonitoramento de glicemia capi-
lar o mais precocemente possível para 
mulheres que estejam planejando 
engravidar. As pacientes devem ser 
avaliadas quanto à presença de nefro-
patia, neuropatia, retinopatia, doença 
cardiovascular, hipertensão, dislipi-
demia, depressão e disfunções tireoi-
dianas; quando diagnosticadas quais-
quer dessas doenças, tratá-las.8 

CoNTRoLE GLICÊMICo              
ANTES E DURANTE A GRAVIDEZ

Deve-se aconselhar as pacientes com 
diabetes preexistente, que estejam 
planejando engravidar, a manterem 
os níveis de HbA1c o mais próximo 
possível dos valores normais, sem a 

ocorrência de hipoglicemias.9 O nível 
recomendado de HbA1c é < 6%, se 
utilizado o método de cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC), ou até 
1% acima do valor máximo informado 
pelo laboratório de análises clínicas 
onde os testes são feitos. A dosagem de 
HbA1c deveria preferencialmente ser 
feita usando-se um método semelhante 
ao utilizado no Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT)/HPLC (B).9 É 
necessário enfatizar para as pacientes 
que qualquer redução nos níveis de 
HbA1c visando o alvo de 6% tende a 
diminuir o risco de malformações fetais 
e abortamentos.10 A gravidez deve ocor-
rer quando o diabetes estiver bem con-
trolado e preferencialmente com valo-
res de HbA1c dentro da normalidade. 
Mulheres com HbA1c > 10% devem ser 
desencorajadas a engravidar até alcan-
çarem melhor controle glicêmico.

A HbA1c deve ser medida na pri-
meira consulta pré-natal; depois, men-
salmente, até que valores < 6% sejam 
alcançados, quando então poderá ser 
avaliada a cada 2 ou 3 meses. Deve-se 
motivar as pacientes a realizarem gli-
cemias capilares antes e 1 hora após 
as refeições, ao deitarem-se e espora-
dicamente entre 2 e 4 horas da manhã 
(C).11 Esses testes devem ser feitos, de 
preferência, nos dedos das mãos, não 
utilizando locais alternativos, uma 
vez que eles podem não identificar 
mudanças rápidas dos níveis de glice-
mia, o que é característico da gravidez 
com diabetes (C).11

O controle glicêmico durante a gra-
videz é considerado ótimo quando os 
valores de glicemia pré-prandial, se 
encontram entre 65 e 95 mg/dl, com 
um pico 1 hora pós-prandial até 140 mg/
dl. Em mulheres com risco aumentado 
de hipoglicemia, esses alvos devem 
ser aumentados para um valor de gli-
cemia de jejum de até 99 mg/dl  e ao 
deitar-se ou entre 2 e 4 horas da madru-
gada de 80 até 120 mg/dl (D). Os índi-

ces de glicemia pós-prandial de 1 hora 
após o início das refeições são os que 
melhor refletem os valores dos picos 
pós-prandiais avaliados pelo monitora-
mento contínuo de glicose (C).11 O uso 
de monitoramento contínuo da glicose 
em tempo real pode estar indicado nos 
casos de gestantes com grande variabi-
lidade glicêmica ou naquelas com risco 
de hipoglicemia sem aviso (D).

TERAPIA NUTRICIoNAL

As gestantes com diagnóstico de diabe-
tes devem receber orientação dietética 
individualizada, necessária para atingir as 
metas do tratamento. A dieta deve con-
ter os nutrientes essenciais para o ade-
quado desenvolvimento do concepto. A 
quantidade de calorias deve ser baseada 
no índice de massa corporal (IMC), na 
frequência e intensidade de exercícios 
físicos, no padrão de crescimento fetal 
e visando ao ganho de peso adequado 
(E).12 O ganho de peso esperado ao longo 
da gestação em mulheres com IMC pré-
ges-tacional entre 18,5 e 24,9 kg/m2 é de 
11,5 a 16 kg. Já nas gestantes com IMC 
pré-gestacional ≥ 30 kg/m2, é conside-
rado seguro ganho até o final da gravidez 
entre 5 kg e 9 kg (C).13

A distribuição recomendada do 
conteúdo calórico é:
•	 40 a 45% de carboidratos.
•	 15 a 20% de proteínas (no mínimo 

1,1 g/kg/dia).
•	 30 a 40% de gorduras.

A dieta também deve ser plane-
jada e distribuída ao longo do dia, obje-
tivando-se evitar episódios de hipergli-
cemia, hipoglicemia ou cetose. Deve-se 
ter atenção especial quanto à adequa-
ção de doses de insulina e horários de 
sua administração e ao conteúdo dos 
nutrientes fornecidos em cada refeição. 
Em geral, é necessário fracionar a inges-
tão alimentar em três refeições gran-
des e três pequenas (C).14 A ceia tem 
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grande importância, em especial para 
as mulheres que fazem uso de insu-
lina à noite, e deve conter 25 g de car-
boidratos complexos, além de proteí-
nas ou lipídios, para evitar hipoglicemia 
durante a madrugada.

Mulheres que utilizam insulina 
podem ser orientadas a fazerem o 
ajuste da dose prandial de insulina de 
ação rápida pelo cálculo do conteúdo 
de carboidrato de cada refeição. A rela-
ção insulina/carboidrato deve ser indi-
vidualizada (D). Os adoçantes artificiais 
não nutritivos, como aspartame, saca-
rina, acessulfame-K e sucralose, podem 
ser utilizados com moderação (C).14 O 
consumo de álcool está contraindi-
cado durante a gestação (A).

SUPLEMENTAção                                  
DE VITAMINAS E MINERAIS

O uso de ácido fólico (600 μg a 5 mg/dia) 
desde o período pré-concepcional até a 
12a semana de gravidez é recomendado 
para reduzir o risco de nascimento de 
uma criança com defeito no fechamento 
do tubo neural (A).15 A suplementação 
com outras vitaminas e sais minerais 
deverá ser realizada quando detectadas 
deficiências nutricionais (C).12

EXERCÍCIoS FÍSICoS

A prática regular de exercícios físicos 
causa sensação de bem-estar, dimi-
nuição do ganho de peso, redução da 
adiposidade fetal, melhora do controle 
glicêmico e diminuição de problemas 
durante o trabalho de parto.16 A ativi-
dade física reduz a resistência à insu-
lina, facilitando a utilização periférica 
de glicose, com consequente melhora 
do controle glicêmico.

Atividade física de baixa intensidade 
deve ser encorajada para mulheres pre-
viamente sedentárias. Aquelas que já 

praticavam previamente alguma ativi-
dade podem fazer exercícios de mode-
rada intensidade durante a gravidez (E). 
Está contraindicada a prática de exercício 
físico durante a gravidez em caso de:17

•	 Doença hipertensiva induzida pela 
gravidez sem controle adequado.

•	 Ruptura prematura de membranas.
•	 Trabalho de parto prematuro.
•	 Sangramento uterino persistente 

após o segundo trimestre.
•	 Incompetência istmocervical.
•	 Restrição de crescimento intrauterino.
•	 Síndrome nefrótica.
•	 Retinopatia pré e proliferativa.
•	 Hipoglicemia sem aviso.
•	 Neuropatia periférica avançada e 

disautonomia.
Pacientes que não tenham contrain-

dicações para realizar exercícios devem 
fazê-los diariamente por pelo menos 30 
minutos (B),18 realizados de preferência 
após as refeições. Deve-se monitorar a 
glicemia capilar antes e após os exercí-
cios e manter-se boa hidratação. É pre-
ciso orientar a prática de exercícios que 
não tenham alto risco de quedas ou 
traumas abdominais e que não levem ao 
aumento da pressão arterial, contrações 
uterinas ou sofrimento fetal (B).19

TRATAMENTo MEDICAMENToSo 
(INSULINoTERAPIA E SEGU-
RANçA DoS MEDICAMENToS 
USADoS No CoNTRoLE Do DIA-
BETES E SUAS CoMPLICAçÕES 
ANTES E DURANTE A GRAVIDEZ)

Atualmente, devido à segurança e à 
eficácia comprovadas do uso da insu-
lina para o controle da glicemia, preva-
lece a orientação de descontinuação 
do uso de antidiabéticos orais e sua 
imediata substituição por insulina, de 
preferência antes da gravidez ou logo 
após seu diagnóstico (E). Não existem, 
até o momento, estudos controlados 
que comprovem se é seguro o uso 

dos antidiabéticos orais em gestantes 
com DM2. A glibenclamida atravessa 
minimamente a placenta, mas a met-
formina o faz em quantidades signifi-
cativas.20 Embora até o momento não 
existam relatos de efeitos adversos, é 
necessário cautela na indicação roti-
neira destas medicações a mulheres 
com diabetes pré-gestacional.

Para se obter um controle glicê-
mico adequado em mulheres com DM1 
e DM2, devem-se utilizar esquemas 
intensivos de insulinização, com múlti-
plas doses subcutâneas de insulina de 
ação intermediária, rápida ou ultrarrá-
pida ou mediante infusão subcutânea 
contínua. Em mulheres que usavam 
insulina antes da gravidez, geralmente é 
necessário reduzir a sua dose em 10% a 
20%, durante o primeiro trimestre. Entre 
a 18a e a 24a semana de gestação, em 
média, essa dose pode ser aumentada. 
No 3o trimestre, o aumento da produção 
de hormônios placentários com ação 
antagônica à da insulina resulta em 
uma necessidade ainda maior de ele-
vação da dose de insulina, chegando a 
atingir o dobro ou triplo da dose usada 
pré-gravidez. Pacientes com DM2 geral-
mente necessitam de uma dose inicial 
diária de 0,7 a 1 unidade/kg de peso. As 
doses devem ser frequentemente ajus-
tadas conforme os resultados do auto-
monitoramento da glicemia capilar.

Após o parto, as necessidades de 
insulina caem abruptamente e muitas 
vezes, nos dias subsequentes, a dose 
deve ser ajustada para 30% da dose final 
na gestação ou para a dose pré-graví-
dica. Os análogos de insulina de ação 
ultrarrápida, como as insulinas asparte e 
lispro, são seguros durante a gestação e 
levam à melhora dos níveis de glicemia 
pós-prandial e à diminuição da ocor-
rência de hipoglicemias (B).21 A insulina 
humana neutral protamine Hagedorn 
(NPH) ainda é a primeira escolha como 
insulina basal (A).21 Recentemente, 
estudo randomizado controlado com-
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parativo não mostrou inferioridade 
do análogo de ação prolongada dete-
mir em relação à insulina NPH em ges-
tantes com DM1.22 Em 2012, a agência 
reguladora norte-americana, Food and 
Drug Administration (FDA), classificou 
como categoria B o análogo de insulina 
detemir. Ainda não há posicionamento 
oficial da agência brasileira, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Os estudos até o momento publicados 
com o uso do análogo de insulina glar-
gina na gravidez não são randomizados 
e controlados. Entretanto, muitos rela-
tos de casos isolados e dados de alguns 
estudos tenham mostrado resultados 
promissores com o seu uso (C).23,24 A 
bomba de infusão contínua de insulina 
pode ser utilizada, quando disponível. A 
maioria dos estudos não mostrou supe-
rioridade do uso da bomba em relação 
ao tratamento intensivo em termos de 
doses usadas de insulina, controle glicê-
mico e ocorrência de eventos maternos 
e fetais adversos.25,26 Isto leva à conclu-
são de que o fator mais importante para 
a obtenção de bons resultados em uma 
gravidez acompanhada de diabetes é 
o bom controle glicêmico. A indicação 
do uso de bomba de infusão contínua 
pode ser especificamente vantajosa nos 
casos de gestantes que experimentam 
episódios frequentes de hipoglicemia 
ao longo do dia e da noite.27

Os locais ideais para injeções 
de insulina durante a gravidez são o 
abdome e a coxa (C).21

Deve-se suspender o uso de ini-
bidores da enzima de conversão da 
angiotensina (IECA) e bloqueadores 
do receptor da angiotensina (BRA), 
devido à sua associação a embrio-
patias e fetopatias, antes da gravi-
dez ou tão logo esta seja confirmada 
e substituí-los por agentes anti-hi-
pertensivos seguros durante a ges-
tação (A).28,29 Os anti-hipertensivos 
a serem utilizados são a metildopa, 
os bloqueadores de canais de cálcio 

não di-hidropiridínicos de duração 
prolongada e os beta-bloqueadores 
com atividade beta-agonista parcial, 
como carvedilol, labetalol e pindo-
lol. O uso de atenolol tem sido asso-
ciado à restrição de crescimento fetal 
e, portanto, deve ser evitado (C).30 
Deve-se suspender também o uso de 
estatinas antes ou tão logo a gravidez 
seja confirmada devido a seus poten-
ciais efeitos teratogênicos (B).31,32

Como não está claro se o uso dos 
fibratos na gravidez é seguro, sua indi-
cação deve ocorrer apenas nos casos 
mais graves de hipertrigliceridemia, 
quando há risco de evolução para 
pancreatite aguda, e que não respon-
dam à dietoterapia (C).31

EMERGÊNCIAS E                          
CoMPLICAçÕES Do DIABETES 
DURANTE A GRAVIDEZ

Deve-se alertar às pacientes em 
insulinoterapia sobre os riscos de 
hipoglicemia, em especial durante 
a noite e madrugada, e estabelecer 
medidas de prevenção. É preciso 
também orientar seus parceiros e 
familiares sobre esses riscos e como 
prestar os primeiros socorros (B).21 A 
gestação promove um estado fisio-
lógico de catabolismo acelerado, 
com aumento do risco de desenvol-
ver cetonúria e cetonemia, mesmo 
com níveis glicêmicos normais ou 
pouco elevados.33 Deve-se descartar 
a presença de cetoacidose diabética 
caso a paciente com DM1 apresente 
intercorrências infecciosas, desidra-
tação e aumento da glicemia (D).7

O controle das funções renal e tera-
pêutica das complicações retinianas 
deve ser feito antes, durante e após a 
gravidez nas pacientes com diabetes 
preexistente, porque algumas compli-
cações, como retinopatia, nefropatia 
clínica e insuficiência renal, podem se 

agravar com a gestação. O risco de piora 
da retinopatia proliferativa é extrema-
mente elevado naquelas mulheres que 
não fizeram tratamento prévio com 
laser. A cardiopatia isquêmica, quando 
não tratada, está associada a altos 
índices de mortalidade. A presença 
de nefropatia diabética aumenta de 
maneira significativa os riscos de com-
plicações perinatais, como pré-eclâmp-
sia, restrição do crescimento intraute-
rino e prematuridade (B).7,34

CUIDADoS NA                            
ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

Deve-se oferecer às pacientes diabéticas 
grávidas um programa de educação em 
diabetes fornecido por equipe multipro-
fissional. As consultas devem ser direcio-
nadas para o cuidado do diabetes, além 
de toda a rotina pré-natal básica (A).35

A avaliação do controle glicê-
mico deve ser feita a cada uma ou 
duas semanas pelo médico assistente 
ou por um membro da equipe multi-
profissional. Realizar uma ecocardio-
grafia fetal para a avaliação das qua-
tro câmaras cardíacas, objetivando a 
visualização de disfunção anatômica 
ou funcional do coração fetal, nas 
pacientes com diabetes pré-gestacio-
nal entre a 24a e a 28a semana de gra-
videz é prioritário (A).36 Os objetivos 
da avaliação fetal são verificar a vita-
lidade no 1o trimestre, a integridade 
estrutural no 2o trimestre e monitorar 
o crescim ento e o bem-estar fetal no 
3o trimestre (Quadro 2).

Nas pacientes com controle glicê-
mico inadequado e nas hipertensas, 
os testes para avaliar o bem-estar fetal 
devem ser antecipados e realizados em 
intervalos menores de tempo, uma vez 
que o risco de morte fetal é proporcio-
nal ao grau de hiperglicemia materna 
e mais frequente em gestantes com 
complicações vasculares (B).
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PARTo

Trabalho de parto pré-termo

O uso de corticosteroides para maturação 
pulmonar fetal, assim como de tocolíticos, 
não é contraindicado, mas deve-se admi-
nistrá-los de forma concomitante, com 
monitoramento intensivo da glicemia e 
ajustes da dose da insulina (D).7

Momento e tipo de parto

O diabetes não é uma indicação abso-
luta de cesariana. Nas gestantes bem 
controladas, a indicação da via de parto 
é obstétrica. Permite-se o uso de anes-
tesia de bloqueio para alívio das dores 
do trabalho de parto. Deve-se controlar 
os níveis de glicemia capilar a cada hora 
durante todo o trabalho de parto e em 
todo o período pós-anestésico. O parto 
eletivo pode ser realizado, por indução 
do trabalho de parto ou cesariana, se 
houver indicação materna ou fetal (D).7

Controle glicêmico durante o parto

Deve-se controlar a glicemia capilar 
de hora em hora durante o parto para 
manter os níveis entre 70 e 140 mg/dl. 

Caso a glicemia não seja mantida nes-
tes níveis, é preciso fazer uso intrave-
noso de glicose e/ou insulina em forma 
de infusão contínua intravenosa (D).7 
Usuárias de bomba de infusão contínua 
de insulina devem ter ajustada a pro-
gramação da infusão do medicamento, 
dependendo do tipo de parto realizado.

CUIDADoS INICIAIS                          
A SEREM ToMADoS                    
CoM o RECÉM-NASCIDo

As pacientes devem ser aconselhadas 
a dar à luz em hospitais onde existam 
unidades de cuidados intensivos com 
atendimento 24 horas. É preciso man-
ter o recém-nascido com a mãe, a não 
ser que surja uma complicação clínica 
que necessite de internação em uni-
dade de terapia intensiva (A).7

O recém-nascido deve ser amamen-
tado o mais rápido possível após o parto 
(dentro de 30 minutos) e depois a cada 
2 ou 3 horas, até que a amamentação 
mantenha as concentrações de glicose 
sanguínea entre as mamadas em pelo 
menos 40 mg/dl. Deve-se medir a con-
centração de glicose sanguínea a cada 2 
a 4 horas após o nascimento. Somente 

em caso de concentrações de glicose 
sanguínea < 40 mg/dl em duas medidas 
consecutivas ou na presença de sinais 
clínicos sugestivos de hipoglicemia ou, 
ainda, se o recém-nascido não conseguir 
se alimentar de modo eficaz por via oral, 
medidas adicionais, como alimentação 
por sonda ou injeção de glicose intrave-
nosa, devem ser adotadas.

Devem-se também testar os níveis 
de glicose sanguínea em recém-nas-
cido que apresente sinais clínicos de 
hipoglicemia (como hipotonia mus-
cular, nível de consciência rebaixado 
e apneia) e iniciar tratamento com gli-
cose intravenosa o mais precocemente 
possível (A).7 É preciso fazer ecocardio-
grama no recém-nascido com sinais 
sugestivos de doença cardíaca congê-
nita ou cardiomiopatia.

Exames confirmatórios devem ser 
realizados nos casos de presença de 
sinais clínicos sugestivos de policite-
mia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia 
ou hipomagnesemia. É importante ter 
critérios bem definidos para admissão 
em uma unidade de terapia intensiva 
neonatal, como hipoglicemia, sinais 
clínicos anormais que sugiram imaturi-
dade pulmonar, descompensação car-
díaca ou encefalopatia neonatal.

QUADRo 2 Avaliação fetal na gravidez complicada por diabetes

1o Trim. US para avaliar idade gestacional/translucência nucal para avaliar possibilidade de malformações fetais

2o Trim.

US morfológico para avaliar malformações – 20a à 24a semana

Doppler das artérias uterinas e artérias umbilicais – 26a semana

Ecocardiograma fetal – 24a à 28a semana (em casos de diabetes preexistentes)

US mensal a partir da 24a semana para avaliar o crescimento fetal e polidrâmnio

3o Trim.

US mensal até o parto. Em caso de suspeita de restrição de crescimento ou feto grande para idade gestacional 
realizar avaliação a cada 15 dias

CTG basal a partir de 34 semanas (semanal)

Doppler de artérias umbilicais se houver hipertensão arterial sistêmica, toxemia ou vasculopatia

Contagem de movimentos fetais: orientar a partir de 28 semanas

US: ultrassonografia; CTG basal: cardiotocografia basal.
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CUIDADo PÓS-NATAL              
CoM o DIABETES

Deve-se reduzir a dose de insulina ime-
diatamente após o parto em mulheres 
que a utilizavam no período pré-gesta-
cional. Também é preciso monitorar os 
níveis de glicemia de maneira rigorosa, 
para estabelecer a dose apropriada, 
e informar às pacientes acerca do 
risco aumentado de hipoglicemia no 
período pós-natal, especialmente se 
estiverem amamentando (D).13

É preciso encaminhar as pacien-
tes com diabetes pré-gestacional para 
seus locais originais de tratamento e 
lembrar-lhes da importância da contra-
cepção e dos cuidados pré-concepcio-
nais que devem ter, caso estejam pla-
nejando engravidar no futuro.

ALEITAMENTo

Deve-se incentivar o aleitamento ao seio, 
pois a amamentação exclusiva é a nutri-

ção ideal para o bebê e promove prote-
ção contra infecções em crianças (A).37 O 
aleitamento materno exclusivo durante 4 
a 6 meses pode reduzir o risco de desen-
volvimento de doença celíaca em filhos 
de mulheres com esta doença (B).37,38

O retorno ou a continuação do uso 
de agentes antidiabéticos orais, como 
metformina e glibenclamida, imedia-
tamente após o parto em pacientes 
com DM2 preexistente que estiverem 
amamentando pode ser considerado. 
Apenas 0,4% da dose de metformina 
ingerida pela mãe é detectada no leite 
materno e a presença da medicação no 
leite independe do horário da tomada. 
Estudos com pequena casuística (no 
máximo, nove crianças) não detecta-
ram a droga nos lactentes.39,40 A gliben-
clamida e a glipizida não foram detec-
tadas no leite materno e não foi verifi-
cada hipoglicemia nos bebês, embora 
seja muito reduzido o número de casos 
estudados (Quadro 3).41

A quantidade média total de car-
boidrato secretado no leite materno 

é de 160 mg/dia.42 Portanto, mulhe-
res que utilizam insulina devem ingerir 
15 g de carboidrato, preferencialmente 
junto com proteína, antes ou durante 
o aleitamento para evitar hipoglicemia 
(D). Durante o aleitamento noturno, 
deve ser feito o automonitoramento 
da glicemia com o objetivo de prevenir 
hipoglicemia (D). O consumo de álcool 
pela lactante deve ser evitado (D). 

TRATAMENTo DE CoMoRBIDA-
DES APÓS o PARTo

•	 Terapia anti-hiperlipemiante: as 
estatinas e os fibratos não devem 
ser usados durante a amamen-
tação, pois são excretados pelo 
leite materno e podem apresentar 
potenciais efeitos adversos para o 
bebê (recomendação dos fabrican-
tes). Quando os níveis de triglicé-
rides estão acima de 1.000 mg/dl, 
mesmo com uma dieta adequada, e 
na presença de alto risco de pancre-

QUADRo 3 Uso de medicações antidiabéticas em mulheres com diabetes durante a amamentação

droGa presença no leiTe maTerno
permissão para uso 
duranTe a lacTação

referência

Glibenclamida Não Sim 41

Glicazida Desconhecida Não Não publicado

Glipizida Não Sim 41

Glimepirida Desconhecida Não Não publicado 

Metformina Menos que 1% Sim 39-40

Acarbose Menos que 2% Não FDA*

Pioglitazona Estudos em animais mostram pequena quantidade Não FDA*

Sita, vilda, saxa e 
linagliptina

Sitagliptina é secretada pelo leite de ratas                           
lactantes numa razão leite/plasma de 4:1. Não se sabe se a 
sitagliptina é excretada pelo leite humano. Vildagliptina não  tem 
dados publicados

Não FDA*

Exenatida e 
liraglutina

Não há estudos em humanos

Estudos em camundongos revelaram 2,5% da dose de 
exenatida no leite 50% da dose de liraglutida do plasma               
é secretada pelo leite de ratas 

Não FDA*

*http://www.fda.gov
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atite, a niacina, o óleo de peixe (sem 
adição de mercúrio) ou mesmo a 
interrupção da amamentação deve-
rão ser considerados (D).

•	 Terapia anti-hipertensiva: IECA, 
bloqueadores dos canais de cál-
cio, baixas doses de diuréticos tia-
zídicos e metildopa durante a ama-
mentação, mesmo sendo transfe-
ridos para o leite em quantidades 
pequenas, são seguros.29 O uso de 
atenolol está associado à bradicar-
dia e à hipotensão em bebês (C).30 O 
propranolol e o metoprolol podem 
estar indicados, mas os bebês 
devem ser observados quanto a 
manifestações clínicas que sugiram 
um beta-bloqueio (C).30

CoNTRACEPção

O aconselhamento contraceptivo é 
um método efetivo para se evitarem 
as consequências indesejáveis de uma 

gravidez não planejada. Não há um 
método contraceptivo que seja apro-
priado para todas as mulheres com 
diabetes; portanto, esse aconselha-
mento deve ser individualizado.

Se um contraceptivo oral for a 
melhor escolha, uma pílula combinada 
com baixa dose (estrógeno + proges-
tógeno) ou uma pílula sequencial com 
≤ 35 μg de estrógeno e um proges-
tógeno novo (levonorgestrel, deso-
gestrel, gestodene ou norgestimato) 
em baixas doses podem ser a melhor 
opção, mas o risco de alterações pró-a-
terogênicas no perfil lipídico deve ser 
considerado. Pílulas que contenham 
somente progestógenos são uma 
alternativa, mas existe a possibilidade 
de aumento dos níveis séricos de lipí-
dios e outros efeitos adversos.

O uso de progestógeno injetável, 
de longa duração, não é recomendado 
para pacientes diabéticas.

Dispositivos intrauterinos (DIU) são 
seguros43 (B). Métodos de barreira, como 

diafragma com espermicida ou preser-
vativo, apresentam alto grau de falha.

Controle de gravidez por tabela 
aumenta o risco de falha, uma vez que 
as mulheres diabéticas podem apre-
sentar ciclos menstruais irregulares.

Quando a prole estiver completa, 
a esterilização permanente, quando 
permitida, das pacientes diabéticas 
ou de seus parceiros pode represen-
tar um meio conveniente para pre-
venir uma gravidez não planejada, 
quando em comparação com outros 
métodos contraceptivos.44

CoNSIDERAçÕES FINAIS

Os medicamentos que podem ser 
usados por gestantes com diabetes 
encontram-se no Quadro 4 e os itens 
mais importantes focados neste 
consenso estão no Quadro 5. Ambas 
apresentam os devidos níveis de 
evidência das principais recomen-
dações e conclusões.

QUADRo 4 Uso de medicamentos em mulheres com diabetes, durante a gravidez e amamentação

droGa uso duranTe 
a Gravidez

uso duranTe 
a lacTação

Grau de 
recomendação

adoçanTes arTificiais

Aspartame, sacarina, acessulfame-K  
e sucralose Com moderação Com moderação C

anTidiabéTicos orais

Glibenclamida Falta consenso Sim B

Glicazida Não Não B

Glipizida Não Sim B

Glimepirida Não Não B

Metformina Falta consenso Sim B

Acarbose Não Não C

Rosi e pioglitazona Não Não C
(continua)
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Sita, vilda, lina e saxagliptina Não Não C

Exenatide, liraglutida Não Não D

insulinas

NPH Sim Sim A

Regular Sim Sim A

Lispro Sim Sim B

Asparte Sim Sim B

Glargina Não Sim C

Detemir Sim Sim B

anTi-hiperlipemianTes

Genfibrozila Não Não A

Estatinas Não Não A

anTi-hiperTensivos

Enalapril Não Com precaução A

Captopril Não Não A

Lisinopril Não Não A

Metildopa Sim Sim A

Losartana Não Com precaução A

Candesartan Não Não A

Hidroclorotiazida (baixas doses) Sim Sim C

Inibidores dos canais de cálcio Não Sim C

Β-bloqueadores (labetalol, metoprolol, 
propanolol) Sim Sim B

Atenolol Não Não A

hormônios Tireoideanos

Levotiroxina Sim Sim A

anTiTireoidianos

Metimazol
Com precaução

Evitar no primeiro trimestre
Sim B

Propiltiouracil Sim Sim
B

Iodo radiativo Não Não A

anTidepressivos

Fluoxetina Não Não B

QUADRo 4 Uso de medicamentos em mulheres com diabetes, durante a gravidez e amamentação (continuação)

(continua)
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Paroxetina Com precaução Sim B

Tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, 
clomipramina) Com precaução Sim B

anTi-inflamaTórios

Nimesulida Com precaução Com precaução B

Ácido mefenâmico, cetoprofeno, diclofenaco, 
ibuprofeno, meloxican Com precaução Sim B

Analgésicos

Acetaminofen Sim Sim B

anTibióTicos

Quinolonas (norfloxacino, moxifloxacino, 
ciprofloxacino) Não Não C

QUADRo 4 Uso de medicamentos em mulheres com diabetes, durante a gravidez e amamentação (continuação)

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais

recomendações ou conclusões
Grau de 

recomendação

Pacientes diabéticas devem engravidar em condições metabólicas ideais (HbA1c < 6% ou até 1% acima 
do valor máximo informado pelo laboratório de análises clínicas)

B

Motivar pacientes a realizar glicemias capilares antes e 1 hora após as refeições, ao deitar-se e 
esporadicamente entre 2 h e 4 h da madrugada

C

A quantidade de calorias ingeridas deve ser baseada no IMC. O valor calórico total recomendado deve 
ser composto por: 40% a 45% de carboidratos, 15% a 20% proteínas (mínimo de 1,1 mg/kg/dia) e 30% a 
40% gordura

B

O uso de ácido fólico antes da gravidez até o fechamento do tubo neural é recomendado para todas as 
mulheres, inclusive as diabéticas

A

A dosagem de TSH e anticorpo anti- Tireoperoxidase deve  ser realizada em mulheres com diabetes tipo 
1, idealmente, quando estiverem planejando a gestação ou na primeira consulta pré-natal

B

A prática de atividade física promoverá uma sensação de bem-estar, menos ganho de peso, redução da 
adiposidade fetal, melhor controle glicêmico e menos problemas durante o parto. A atividade física é 
contraindiciada em casos de: hipertensão não controlada induzida pela gravidez, ruptura prematura de 
membranas, parto prematuro, sangramento uterino persistente após o segundo trimestre, incontinência 
istmocervical, restrição de crescimento intrauterino, síndrome nefrótica, retinopatia pré-proliferativa e 
proliferativa, hipoglicemia sem sinais clínicos de aviso, neuropatia periférica avançada e disautonomia

B

A recomendação é descontinuar o uso de medicamentos antidiabéticos orais e substituí-los por 
insulina, antes da gravidez, ou imediatamente após seu diagnóstico

B

O uso de análogos de insulina de ação rápida tais como a insulina aspart e lispro são seguros durante a 
gravidez, promovem melhor controle dos níveis de glicemia pós-prandial e menor ocorrência de 
hipoglicemia. A insulina NPH humana e o análogo de ação prolongada Detemir são seguros e eficazes 
para uso durante a gestação.

B

Deve-se descontinuar o uso de IECA, e BRA e estatinas, devido à sua associação com embriopatias e 
fetopatias, antes da gravidez ou assim que esta seja confirmada

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência;                                     
(C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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INTRoDUção

As duas medidas mais efetivas para 
prevenir doenças infecciosas são as hi-
giênicas e a imunização. A decisão para 
recomendar uma vacina envolve a ava-
liação dos riscos da doença, os benefí-
cios da vacinação e os riscos associados 
à sua realização.1

Pacientes com diabetes mellitus 
(DM) apresentam maior risco presumi-
do de infecção pneumocócica grave e 
complicações decorrentes de influenza 
(dados insuficientes para calcular a 

Indicação de vacinas em pacientes diabéticos

QUADRo 1 Esquema recomendado de vacinação no adulto2

vacina
faixa eTária

19 a 49 anos 50 a 64 anos 65 ou +

Tétano, difteria e pertússis (dT, dTpa) Uma dose de dT a cada dez anos

Substituir uma dose de dT por dTpa

HPV Três doses (0, 2 e 6 meses)

MMR Uma dose  Uma dose

Varicela Duas doses (zero e quatro a oito semanas)

Influenza Recomendada a diabéticos: uma dose anual Uma dose anual

Pneumocócica (polissacáride) Recomendada a diabéticos: uma ou duas doses Uma dose

Hepatite A Duas doses (zero e seis a 12 meses)

Hepatite B Três doses (zero, um a dois e quatro a seis meses)

Meningocócica Uma dose

Herpes-zóster Mais de 60 anos: uma dose

Febre amarela Primeira dose a partir dos 9 meses e reforço a cada dez anos (indicada para populações 
específicas)*

* Vacina contra febre amarela: composta de vírus vivo atenuado, indicada a partir dos nove meses, em pessoas que vivem em regiões onde a doença é 
endêmica e para aquelas que se dirigem a locais pertencentes a zonas endêmicas. Recomenda-se uma dose de reforço a cada dez anos (desde que o indi-
víduo permaneça ou viaje para locais que pertençam a zonas de risco para febre amarela).

taxa), recomendando-se atenção espe-
cial a essas vacinas em pacientes dia-
béticos (Quadro 1).

Os níveis glicêmicos são importan-
tes para o manejo e acompanhamento 
dos pacientes diabéticos, porém não 
existem relatos na literatura que con-
traindiquem vacinação por alteração 
dos níveis glicêmicos, bem como pon-
tes de corte glicêmicos que contraindi-
quem as vacinas. Não se considera o 
DM desaconselhável a nenhuma vaci-
na, respeitando suas indicações de 
acordo com cada faixa etária. Estudos 

com vacinação pneumocócica, em pa-
cientes de alto risco (incluindo diabéti-
cos, doentes coronarianos, com insufi-
ciência cardíaca congestiva e doença 
pulmonar crônica), têm eficácia em 
torno de 57%.

Não há dados quanto ao risco de 
doença grave ou complicações da in-
fluenza em pacientes diabéticos, con-
tudo, influenza é um fator de risco para 
infecção bacteriana grave. A vacinação 
deve ser uma estratégia essencial do 
cuidado primário em todas as faixas 
etárias e, dessa forma, o médico deve 
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atualizar sempre o cartão vacinal de 
seu paciente.

VACINA PNEUMoCÓCICA (P2)

Recomenda-se vacina conjugada pneu-
mocócica heptavalente a todas as 
crianças entre 2 e 23 meses de idade e 
para as de alto risco entre 24 e 59 me-
ses de idade (Quadro 2). Indica-se vaci-
na polissacáride pneumocócica a pa-
cientes com mais de 2 anos. A eficácia 
dessa vacina em pacientes diabéticos 
tem variado em torno de 65% a 84%. 
Pacientes com insuficiência renal ou 
síndrome nefrótica poderão receber a 
segunda dose após um intervalo de 
cinco anos da primeira dose.

VACINA CoNTRA INfLUENzA

Recomenda-se, atualmente, a crianças 
com 6 meses ou mais, com DM. Entre 
pacientes diabéticos, a vacinação redu-
ziu em 54% o número de hospitaliza-
ções e em 58% a taxa de mortalidade. 
Deve-se administrá-la anualmente.

VACINAS DUPLA (DT) E TRÍPLICE 
BACTERIANA (DTPA)

Todos os adultos com história de vaci-
nação incerta ou incompleta deverão 
iniciar ou completar seu esquema vaci-
nal. O esquema básico de vacinação 
para adultos consiste em três doses 
dos toxoides tetânico e diftérico, res-
peitando-se o intervalo vacinal mínimo 

de quatro semanas entre a primeira e a 
segunda dose e de seis meses entre a 
primeira e a terceira dose, devendo-se 
realizar uma dose de reforço a cada dez 
anos. A vacina dTpa (composta de to-
xoides tetânico e diftérico e compo-
nente pertussis acelular) pode substi-
tuir uma única dose da série básica do 
adulto ou uma única dose de reforço. 
Essa formulação da vacina tripla bacte-
riana contém quantidades reduzidas 
de toxoide diftérico e alguns antígenos 
pertussis, sendo recomendada como 
uma única dose de reforço. 

VACINA CoNTRA 
PAPILoMAVÍRUS HUMANo 
(HPV)

Recomenda-se a todas meninas e mu-
lheres de 11 a 26 anos de idade. Histó-
ria prévia de verruga genital, Papanico-
laou anormal ou teste de HPV positivo 
não contraindicam a vacina. Uma série 
completa consiste em três doses, de-
vendo haver um intervalo mínimo de 
dois meses entre a primeira e a segun-
da dose e de quatro meses entre a se-
gunda e a terceira dose. A vacina hoje 
também é recomendada para homens 
na mesma faixa etária. 

VACINA MMR (SARAMPo, 
CAXUMBA E RUBÉoLA)

O principal objetivo é evitar a síndrome 
da rubéola congênita. Por isso, deve-se 
sempre obter evidência laboratorial de 

imunidade, não devendo valer-se de 
história clínica de rubéola.

VACINA CoNTRA VARICELA

Todos os adultos sem evidência de imu-
nidade para varicela deverão receber 
duas doses da vacina, com um intervalo 
de quatro a oito semanas entre elas.

VACINA CoNTRA HEPATITE A

Quando ocorre na infância, a hepatite 
A desenvolve-se, em geral, de mo-
do  benigno e autolimitado. Contudo, 
quanto mais tardiamente ocorre a in-
fecção, maior o risco de desenvolvi-
mento de formas graves e fulminantes. 
O esquema vacinal é composto de 
duas doses, devendo haver um interva-
lo mínimo de seis meses entre elas.

VACINA CoNTRA HEPATITE B

A possibilidade de desenvolvimento 
da forma crônica da doença e de sua 
evolução para cirrose e hepatocarcino-
ma justifica a indicação universal da 
vacina. Deve-se vacinar todos os pa-
cientes com doença renal crônica e he-
patopatias. Também se recomenda a 
contactantes domiciliares de pessoas 
com infecção crônica pelo vírus da he-
patite B. O esquema consiste em três 
doses e o intervalo mínimo é de um 
mês entre a primeira e a segunda dose 
e de seis meses entre a primeira e a ter-
ceira dose.

QUADRo 2 Indicações da vacina conjugada pneumocócica heptavalente

idade hisTória de imunização reGime recomendado

Crianças com DM, entre 24 
a 59 meses

Qualquer esquema incompleto 
inferior a três doses

Uma dose a cada dois meses ou mais. O intervalo da última dose 
e da outra dose deve ser igual ou superior a dois meses após a 
primeira

Qualquer esquema incompleto de três 
doses

Uma dose, com o intervalo da última dose igual ou superior a dois 
meses
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VACINA MENINGoCÓCICA

Recomenda-se vacina conjugada menin-
gocócica a todo adolescente saudável 
aos 11 ou 12 anos (a vacina conjugada 
meningocócica foi licenciada em 2005 
para uso em pessoas de 11 a 55 anos de 
idade). Também se indica a pacientes de 
alto risco: pacientes vírus da imunodefi-
ciência humano (HIV) positivo, pacientes 
com asplenia anatômica ou funcional, 
crianças com deficiência do complemen-
to terminal ou properdina (Quadro 3).

A vacina conjugada meningocócica 
4 (VCM4) é administrada via intramus-
cular, em uma única dose de 0,5 ml, po-
dendo ser concomitantemente aplica-
da com outras vacinas recomendadas. A 
VCM4 atua contra os sorotipos A, C, Y e 
W135. A vacina conjugada não é licen-
ciada para crianças de 2 a 10 anos de 
idade. Nesses casos, a recomendação é 

utilizar vacina meningocócica polissa-
cáride (administrada via subcutânea).

VACINA CoNTRA  
HERPES-ZÓSTER

Recomenda-se uma única dose da va-
cina contra herpes-zóster a adultos 
com 60 anos de idade ou mais, inde-
pendentemente de história prévia des-
sa doença. Não se indica para o trata-
mento de neuralgia pós-herpética ou 
para episódio agudo de herpes-zóster.

RECoMENDAçÕES  
E CoNCLUSÕES FINAIS

•	 A decisão para recomendar uma 
vacina envolve a avaliação dos ris-
cos da doença, os benefícios da 
vacinação e os riscos associados à 
sua realização.

•	 Não se considera o DM desaconse-
lhável a nenhuma vacina.

•	 Recomenda-se vacina conjugada 
pneumocócica heptavalente a to-
das as crianças entre 2 e 23 meses 
de idade e para as de alto risco en-
tre 24 e 59 meses de idade.

•	 A vacinação para influenza é re-
comendada para pacientes dia-
béticos e deve ser administrada 
anualmente.

•	 A vacina contra herpes-zóster está 
recomendada para adultos com 
mais de 60 anos sem história pré-
via da doença.

•	 A vacina contra hepatite B está in-
dicada universalmente.

CoNFLITo DE INTERESSES

Não há conflito de interesses entre os 
participantes desta diretriz.
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QUADRo 3 Indicações da vacina meningocócica2

indicação

faixa eTária

menos 
de 2 anos

2 a 10 anos 11 a 19 anos 20 a 55 anos

População geral 
saudável

Não 
recomendada

Não 
recomendada

Recomendada 
vacina 
conjugada

População de 
risco (HIV positivo, 
asplenia, 
deficiência de 
complemento)

Não 
recomendada

Vacina 
polissacáride

Vacina 
conjugada

Vacina 
conjugada
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INTRoDUção

A prevalência da obesidade tem 
aumentado entre crianças e ado-
lescentes, e há aumento do risco de 
doenças e associação de doenças liga-
das à obesidade (A).1 A disponibilidade 
abundante de alimentos com alto teor 
ca lórico e o sedentarismo ligado a 
atividades como televisão, jogos ele-
trônicos e computadores são algumas 
das causas do aumento do número de 
crianças obesas. Com o crescimento 
da obesidade infantil, as complicações 
associadas tornam-se mais comuns. 
Assim como no adulto, a obesidade 
infantil leva ao aparecimento de doen-
ças como diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), hipertensão arterial sistêmica 
e dislipidemia, que conferem aumento 
do risco de eventos cardiovasculares. 
O DM2, por exemplo, tem crescido de 
maneira dramática entre os adolescen-
tes nos últimos 20 anos (A).2

No adulto, a associação entre obe-
sidade e doença coronariana está bem 
estabelecida. Essa associação levou, 
em anos mais recentes, à criação do 
termo síndrome metabólica (SM) para 
definir aqueles indivíduos que teriam 
mais chances de desenvolver eventos 
cardiovasculares devido a uma base 
fisiopatológica comum entre os com-
ponentes da síndrome, possivelmente 
orquestrada pela obesidade central. De 
qualquer forma, independentemente 
da terminologia usada, os riscos car-

diovasculares são bem estabelecidos e 
fica cada vez mais claro que as crianças, 
já em tenra idade, podem começar a ter 
alterações metabólicas preditivas de 
problemas mais sérios futuramente.3-5 
Entre os fatores incluídos na SM estão a 
obesidade visceral, a dislipidemia ate-
rogênica, a hipertensão e a resistência 
à insulina, mas outras comorbidades, 
como esteatoepatite não alcoólica e 
apneia obstrutiva do sono estão comu-
mente associadas.6-9

CRITÉRIoS PARA DEFINIção  
DE SÍNDRoME METABÓLICA EM 
CRIANçAS E ADoLESCENTES

No estabelecimento de critérios para 
definir a SM em crianças e adolescen-
tes, um primeiro desafio que se põe é 
a medida da circunferência abdominal 
(CA). Critério importante que faz parte 
de várias definições de SM, apontado 
como importante indicativo de obesi-
dade visceral, leva ao questionamento 
de como medir a CA na criança.

Há diferenças entre os estudos 
no que concerne à medida da circun-
ferência abdominal. Alguns autores 
a definem no ponto médio entre o 
rebordo costal e o topo da crista ilíaca 
(D)10 (mesmo procedimento utilizado 
em adultos), enquanto outros não 
descrevem o modo de medição em 
seu artigo (D),11 inferindo-se que seja 
semelhante ao usado pelos primei-
ros autores, já que os critérios foram 
baseados no National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment 
Panel III (NCEP/ATP-III) para adultos. 
Outros compararam a prevalência de 
SM em crianças utilizando os critérios 
definidos pelo NCEP/ATP-III e pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
preferindo usar o ponto entre a cica-
triz umbilical e a crista ilíaca superior 
(D).12 Um estudo com meninas de 6 a 
9 anos usou a medida no ponto médio 
entre a décima costela e a crista ilíaca 
(D).13 Vemos que é de suma importân-
cia a normatização de uma medida no 
intuito de não haver discordância de 
resultados, tanto para uso clínico como 
para estudos epidemiológicos.

A classificação de SM em adultos, 
apesar de ainda amplamente discu-
tida, é bem estabelecida. As duas 
principais definições são a da OMS, 
criada em 1998 (D),14 e a do NCEP/
ATP-III (D),15 definida em 2001. A pri-
meira apresenta como obrigatória a 
resistência à insulina, enquanto na 
segunda pode estar ausente. Apesar 
da diferença, os estudos mostram 
prevalência semelhante em adultos, 
ao se comparar as duas classificações 
(D).16 Uma nova proposta de classifi-
cação foi apresentada em 2005 pela 
International Diabetes Federation 
(IDF) (D).17 Ela considera o mais impor-
tante marcador a obesidade visceral, 
determinada pela medida da cintura, 
pela primeira vez com propostas de 
limites específicos por etnia.

Síndrome metabólica em crianças e adolescentes
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Quando se tentam usar estas clas-
sificações em crianças e adolescentes, 
observam-se resultados conflitantes. 
Goodman et al. (D)12 tentaram determi-
nar a prevalência de SM entre adoles-
centes usando a definição da OMS e do 
NCEP/ATP-III. Foram utilizados os mes-
mos pontos de corte para os fatores 
de risco das duas classificações, com 
exceção da obesidade, que foi definida 
como índice de massa corporal (IMC) 
≥ percentil 95%, segundo o gráfico de 
IMC ajustado para sexo e idade (dispo-
nível em <www.cdc.gov>).

Entre os 1.513 indivíduos arrolados 
no estudo, o autor encontrou preva-
lência de 4,2%, usando-se a primeira 
definição (OMS), e de 8,4% aplicando-
se a segunda (NCEP/ATP-III). Além da 
enorme diferença encontrada entre os 
dois grupos, o que chama a atenção é 
uma prevalência bem menor do que a 
encontrada em adultos, estimada em 
24% (D).16 A provável justificativa seria 
a prevalência menor de obesidade em 
adolescentes em comparação com 
adultos. É possível conjeturar que pode 
não ter havido tempo suficiente para a 
obesidade central deflagrar os meca-
nismos responsáveis para o apareci-
mento dos fatores de risco associados. 
Assim, nas últimas décadas, têm sido 
propostas classificações baseadas em 

QUADRo 1 Propostas de classificação de síndrome metabólica em crianças e adolescentes

cook et al.10 de ferranTi et al.11 Weiss et al.18

Três ou mais dos cinco criTérios abaixo:

Adiposidade: CA ou IMC CA ≥ p. 90% CA > p. 75% IMC escore Z ≥ 2

Glicemia de jejum ou no teste 
oral de tolerância à glicose 
(TTGO) (mg/dl)

Glicemia de jejum ≥ 110 Glicemia de jejum ≥ 110
Glicemia no TOTG   
de 140 a 200

Pressão arterial ≥ p. 90% > p. 90% > p. 95%

Colesterol da lipoproteína de alta 
densidade (HDL-C) (mg/dl)

≤ 40 < 50 (meninas) e < 45 (meninos) < p. 5%

Triglicerídeos (mg/dl) ≥ 110 ≥ 100 > p. 95%

modificações dos critérios para adultos 
no intuito de se identificarem crianças 
e adolescentes com SM (Quadro 1).

Um dos primeiros estudos anali-
sando a SM em crianças foi realizado 
por Cook et al. em 2003 (D).10 Utilizando 
dados do Third National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES 
III, 1988-1994), o autor avaliou os ado-
lescentes de 12 a 19 anos aplicando 
os critérios definidos para SM, de 
acordo com o NCEP/ATP-III, com algu-
mas modificações. A primeira delas é 
que obesidade foi definida como CA 
≥ 90% para idade e sexo. O ponto de 
corte da pressão arterial foi extraído de 
valores publicados pelo National Blood 
Pressure Education Program (NBPEP) 
(D).19 Além disso, os valores de referên-
cia para o perfil lipídico foram retira-
dos do National Cholesterol Education 
Report on Lipid Levels in Children (D).20

Os resultados mostraram pre-
valência de 4,2% de SM na amostra 
analisada. Quando estratificados pelo 
IMC, 28,7% dos adolescentes obesos 
(IMC ≥ 95% por percentil para idade 
e sexo) preencheram critério para SM. 
Essa prevalência não é surpreendente, 
se considerarmos que cerca de 7% dos 
adultos entre 20 e 29 anos são afetados 
pela SM (D).16 Os autores, no trabalho, 
defendem o uso da medida de CA em 

vez de outras medidas de obesidade, 
como o IMC, e afirmam ser a distribui-
ção corporal de gordura um forte indi-
cativo de correlação com risco cardio-
vascular.

A mesma população foi analisada 
por De Ferranti et al. em 2004,11 porém 
foram usados critérios diferentes para 
definição de SM. Neste estudo, tam-
bém foram utilizados os critérios defi-
nidos pelo NCEP/ATP-III, com modifi-
cações. O resultado mostrou prevalên-
cia de 9,2% de indivíduos com SM na 
amostra e 31,2%, quando estratificado 
para crianças com IMC ≥ percentil 85% 
para idade e sexo. O que explica esta 
prevalência consideravelmente maior 
do que a encontrada por Cook et al são 
os pontos de corte em relação à CA e 
ao perfil lipídico. Em relação à CA, o 
ponto de corte utilizado foi o percentil 
> 75%, em vez de 90% usado por Cook 
et al. Diferentes pontos de corte tam-
bém foram utilizados para o perfil lipí-
dico. Isso levou a uma definição menos 
restrita e ampliou o número de adoles-
centes que se encaixavam nos critérios.

Os autores defendem os critérios 
utilizados por eles e afirmam que 
estes estão relativamente mais pró-
ximos daqueles usados nos adultos. 
Exemplificando: o HDL-C de 40 mg/
dl apontado por Cook et al representa 
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o percentil 10% a 25% em meninos 
e 10% a 15% em meninas, menor do 
que o percentil correspondente a 40 
mg/dl de adultos. O nível de trigli-
cerídeos de 110 mg/dl representa o 
percentil pediátrico de 85% a 95%, 
também maior do que o percentil 
adulto de 75% a 85%. Por fim, o ponto 
de corte no percentil 90% usado para 
CA é bem maior do que o percentil 
75% usado no critério de adultos do 
NCEP/ATP-III. Portanto, no estudo de 
Ferranti, foi utilizada uma definição 
pediátrica baseada de modo particu-
lar nos critérios adultos definidos pelo 
NCEP/ATP-III.

Em um estudo que envolveu 429 
crianças classificadas como obesas, 
Weiss et al. (D)18 analisaram indivíduos 
de 4 a 20 anos e encontraram o valor de 
38,7% de SM no grupo definido como 
obesos moderados (IMC com escore Z 
de 2 a 2,5) e 49,7% no grupo definido 
como obesos graves (IMC com escore 
Z > 2,5). Neste estudo, foram utilizados 
critérios diferentes para definir a SM, 
entre eles a obesidade, que foi avaliada 
por meio do IMC, em vez da CA utili-
zada em outros estudos. Os autores 
defendem o uso do IMC e dizem ser 
este menos sujeito a variações decor-
rentes da puberdade ou raça. Além 
disso, afirmam ter o IMC forte correla-

ção com adiposidade visceral e que ele 
se correlaciona melhor com a pressão 
arterial e com o perfil lipídico do que a 
medida de CA (A).21

Alguns autores sugerem que os 
valores de corte para lípides devem 
ser específicos por etnia, pois crianças 
afro-americanas apresentam valores 
de triglicerídeos mais baixos e mais 
elevados de colesterol-HDL, apre-
sentando uma prevalência menor de 
síndrome metabólica em relação 
às crianças caucasianas (apersar de 
apresentarem taxas mais elevadas 
de obesidade abdominal, disglice-
mia e hipertensão).22

Recentemente, a IDF desenvolveu 
uma nova definição de SM para crian-
ças (Quadro 2) (D),23 na qual a popula-
ção pediátrica foi dividida em grupos 
de acordo com a idade, pelo fato de 
haver diferenças de desenvolvimento 
entre crianças e adolescentes de 6 a 
10 anos, de 10 a 16 anos e acima de 
16 anos. Crianças menores de 6 anos 
foram excluídas pela falta de dados em 
relação a esta faixa etária.

A entidade sugere que a SM não 
deve ser diagnosticada em crian-
ças com menos de 10 anos, porém a 
redução de peso deve ser fortemente 
recomendada para aquelas com obe-
sidade abdominal. Acima de 10 anos, 

a SM é diagnosticada pela presença 
de obesidade abdominal associada 
a dois ou mais critérios clínicos. Com 
exceção da medida de CA, os pontos 
de corte para os outros critérios, como 
pressão arterial, perfil lipídico e glice-
mia, foram estabelecidos mediante 
valores fixos, sem considerar os índi-
ces de percentil para idade e sexo. 
Isso vai contra a tendência observada 
nas outras classificações, em que os 
valores em termos de percentis vêm 
sendo cada vez mais usados, haja vista 
as alterações corporais e metabólicas 
que existem entre as diferentes faixas 
etárias da adolescência.

Apesar de se mostrar mais ade-
quado, um dos problemas do uso de 
percentis para idade e sexo, na avalia-
ção dos critérios para SM, é o ajuste 
do valor de corte na transição para a 
fase adulta.24 No adulto, os critérios 
não são baseados em distribuição de 
percentis, mas sim em valores fixos. 
Assim, enquanto na criança é utili-
zado o ponto de corte de 90% para a 
CA, no adulto o valor fixo (102 cm para 
homens e 88 cm para mulheres pelos 
critérios do NCEP/ATP-III) correspon-
deria a um percentil entre 75% e 90% 
para homens e 75% para mulheres. 
Dessa maneira, um indivíduo de 18 
anos poderia ser classificado como 

QUADRo 2 Definição de síndrome metabólica para crianças e adolescentes segundo a IDF

6 a 9 anos 10 a 16 anos > 16 anos

Diagnóstico de SM Não estabelecido
Sim (presença de obesidade abdominal 
em mais de dois critérios)

Sim (presença de obesidade abdominal 
em mais de dois critérios)

Obesidade abdominal (CA) ≥ percentil 90 ≥ percentil 90 Mesmos critérios usados em adultos

Glicemia de jejum (mg/dl) – ≥ 100 Mesmos critérios usados em adultos

Pressão arterial (mmHg) – Sistólica/diastólica ≥ 130 ou ≥ 85 Mesmos critérios usados em adultos

Colesterol HDL (mg/dl) – < 40 Mesmos critérios usados em adultos

Triglicerídeos (mg/dl) – ≥ 150 Mesmos critérios usados em adultos
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tendo obesidade central na definição 
de adultos e como não tendo se fosse 
usada a classificação para crianças.

CoNCLUSão

Como conclusão, as crianças e os ado-
lescentes estão sendo vítimas da epi-
demia de obesidade observada atual-
mente. Além do aumento do risco de 
síndrome metabólica persistente na 
idade adulta,20 as complicações futuras 
dessa situação podem ser catastrófi-
cas, se não forem instituídas medidas 
de intervenção preventiva. Para isso, 
torna-se necessário identificar aqueles 
indivíduos com maior risco de desen-
volver complicações decorrentes do 
excesso de peso. Nesse contexto, o 
termo SM, usado habitualmente em 
adultos, pode ser aplicado às faixas 
etárias menores. Alguns modelos de 
classificação de SM em crianças já 
foram apresentados e observa-se con-
siderável divergência entre eles. Assim, 
embora uma padronização de critérios 
para a classificação de SM em crianças 
e adolescentes seja necessária e ainda 
careça de estudos e discussões, os 
autores sugerem a aplicação dos crité-

rios da IDF. São recomendadas revisões 
sobre o tema.25-33

DIRETRIZ

Aplicação dos critérios da IDF (Quadro 
2) para o diagnóstico de SM na infância 
e adolescência para indivíduos de 10 a 
16 anos de idade (D).
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QUADRo 3 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

O aumento global da prevalência da obesidade em crianças e adolescentes resulta em maior risco de 
desenvolvimento de diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia

A

Os critérios para definir a SM em crianças e adolescentes não são específicos para essa faixa etária D

Na definição de síndrome metabólica para crianças e adolescentes pela IDF, nos in di ví duos com mais de 16 anos, 
utilizam-se os mesmos critérios adotados para adultos

D

Não há normatização da medida da circunferência abdominal nessa faixa etária D

O IMC teria correlação com a adiposidade visceral e se correlacionaria melhor com a pressão arterial e com o 
perfil lipídico do que a medida da circunferência abdominal

A

Não há normatização dos pontos de corte para pressão arterial, HDL-C e triglicerídios nesta faixa etária D

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos 
– estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, ba sea da em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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INTRoDUção

A mortalidade associada à infecção 
pelo vírus da imunodeficiência huma-
na (human immunodeficiency virus 
[HIV]) tem diminuído significativa-
mente desde o aparecimento das dro-
gas antirretrovirais (DAR), aumentan-
do consideravelmente a sobrevida 
dos pacientes. Entretanto, esse fator 
propiciou o aparecimento de transtor-
nos metabólicos, tais como resistência 
insulínica (RI), intolerância à glicose 
ou diabetes mellitus (DM), lipodistro-
fia e dislipidemias, responsáveis pelo 
aumento significativo do risco cardio-
vascular em pacientes com síndrome 
da imunodeficiência adquirida (acqui-
red immune deficiency syndrome 
[Aids]).1 Evidências consistentes suge-
rem que essas alterações se iniciam 
com infecção pelo HIV2 e se agravam 
com o uso de DAR.3 

HIV, DISLIPIDEMIA E RISCo 
CARDIoVASCULAR

Com o aparecimento das DAR, o espec-
tro das doenças relacionadas à Aids 
deslocou-se das infecções oportunis-
tas para as doenças metabólicas, 
cardio vasculares e câncer.4 Estudos re-
centes têm demonstrado que a morta-
lidade por doença cardiovascular 
(DCV) atinge 6,5% dos indivíduos in-
fectados pelo HIV nos Estados Unidos e 
Europa, 8% na França5 e 15% na Améri-

ca do Norte.6 Quando comparada à po-
pulação controle, a taxa de mortalida-
de por DCV nos portadores de HIV foi 
1,5 e 1,7 em estudos realizados na 
França7 e nos Estados Unidos,8 respec-
tivamente. Acredita-se que esse au-
mento de risco se deva à maior exposi-
ção aos fatores de risco tradicionais, 
como: tabagismo, hipertensão, dislipi-
demia, RI e DM, explicados em parte 
pela própria infecção pelo HIV e agra-
vados pelo uso das DAR (A).9

Baker e Lundgren10 sugerem que o 
aumento da aterosclerose associada à 
infecção pelo HIV, na ausência de DAR, 
decorra do estado de inflamação crôni-
ca, com ativação do sistema imunoló-
gico, hipercoagulabilidade e dislipide-
mia. Em relação às dislipidemias, essas 
alterações são igualmente encontradas 
em outros estados de inflamação crôni-
ca e caracterizam-se pela diminuição do 
colesterol total, do LDL-colesterol (low 
density lipoprotein [LDL]), do HDL-coles-
terol (high density lipoprotein [HDL]) e 
pelo aumento dos triglicerídeos,2 possi-
velmente mediados por marcadores in-
flamatórios sistêmicos, como interferon 
alfa e fator de necrose tumoral alfa (tu-
mor necrosis factor alpha [TNF-α]).11,12 
Estes promoveriam aumento tanto da 
lipólise nos tecidos periféricos como 
também da síntese hepática de trigli-
cerídeos e lipoproteínas de muito bai-
xa densidade (very low density lipopro-
tein [VLDL]). A diminuição do HDL e do 
LDL seria explicada pela perda de peso 

e piora do estado nutricional desses 
pacientes, além do aumento do cata-
bolismo dessas partículas, sobretudo 
do HDL, encontrado nos estados pró-
inflamatórios (B).11 Nesses estados, 
ocorre não apenas diminuição, mas 
principalmente alterações importantes 
na composição e funções do HDL, tais 
como aumento da proporção de pré-
beta HDL (pequenas e pobres em co-
lesterol) sobre as alfa-1 HDL (grandes e 
ricas em colesterol),13 diminuição da 
apolipoproteína A1 (apoA1)14 e da apo-
lipoproteína M (apoM),15 presença da 
proteína sérica amiloide A (PSAA) em 
substituição à apoA1 e aumento da 
fosfolipase A2. A presença da PSAA 
como principal componente proteico 
das HDL encontradas nos estados infla-
matórios contribui não apenas para 
perda da função anti-inflamatória des-
sa partícula, mas também para dimi-
nuição, de modo substancial, de sua 
capacidade de remover colesterol das 
células periféricas (efluxo de colesterol) 
pelo sistema ABCA-1 (ATP binding cas-
sette transporter A1) (A). Considera-se 
esse último uma etapa importante no 
transporte reverso de colesterol e no 
papel antiaterogênico do HDL.14

Em seu conjunto, tais alterações 
configuram um estado pró-aterogêni-
co, em vários aspectos semelhante ao 
encontrado em pacientes com síndro-
me metabólica ou doença cardiovas-
cular estabelecida13 (Tabela 1). A adição 
das drogas antirretrovirais apenas 
agrava essas alterações (A).

HIV, diabetes e lipodistrofia
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DRoGAS ANTIRRETRoVIRAIS E 
DISLIPIDEMIAS 

A patogênese da dislipidemia associa-
da ao uso de antirretrovirais envolve 
uma complexa interação entre ação 
das drogas e fatores genéticos, hormo-
nais e ambientais. Essas alterações são 
encontradas em estados de RI e carac-
terizam-se pela elevação dos triglicerí-
deos, aumento do LDL e diminuição 
do HDL, com aumento na proporção 
de LDL pequenas e densas, Lp(a) e apo 
CIII.11 Os inibidores de protease (IP) 
contribuem para o aumento da RI por: 
(1) diminuírem a captação de glicose 
pelo tecido adiposo,16 (2) diminuírem 
o catabolismo do VLDL pela lipase pe-
riférica e aumentarem sua síntese pelo 
fígado17 e (3) induzirem disfunção mi-
tocondrial18 (A). Os IP, juntamente com 
os nucleosídeos inibidores da trans-
criptase reversa (NITR), inibem a DNA 
polimerase mitocondrial, levando à 
depleção do DNA mitocondrial e à dis-
função na cadeia respiratória. Essas 
alterações parecem estar intimamente 
envolvidas no desenvolvimento da li-
podistrofia e da RI no tecido muscu-
lar.11 Entretanto, nem todos os pacien-
tes expostos aos antirretrovirais 
desenvolvem graus semelhantes de 
dislipidemias, sugerindo a participa-
ção de fatores genéticos e ambientais. 

O polimorfismo dos genes da ApoCIII 
e da ApoA5 está envolvido no desen-
volvimento de hipertrigliceridemia, 
bem como dieta hipercalórica e se-
dentarismo (A).19

VÍRUS DA IMUNoDEFICIÊNCIA 
HUMANA E DIAbETES MELLITUS 

Existem inúmeras evidências relacio-
nando a infecção pelo HIV e, principal-
mente, a exposição às DARs, ao desen-
volvimento de RI e ao aparecimento de 
DM nessa população. Os estudos epi-
demiológicos que avaliaram essa ques-
tão sugerem que os indivíduos HIV po-
sitivos sem terapia antirretroviral 
apresentam risco de desenvolver DM 
similar à população controle.20-22 Por 
outro lado, o uso das DAR revelou-se 
um importante fator de risco para o de-
senvolvimento de pré-diabetes e DM.22 
Em um estudo de coorte com indivídu-
os HIV positivos e lipodistrofia, Hadigan 
et al.23 demonstraram que aproximada-
mente 1/3 dos pacientes apresentavam 
intolerância à glicose e 7% diabetes 
não diagnosticado.

Em outro estudo, De Wit et al.24 ve-
rificaram incidência de DM de 5,7 em 
mil indivíduos por ano em uma popu-
lação, em sua maioria, masculina (73%), 
composta de adultos jovens (38 anos) 
e com índice de massa corporal (IMC) 

normal (23 kg/m2). Concluíram que a 
exposição aos antirretrovirais foi fator 
de risco importante para o desenvolvi-
mento de DM, em especial stavudine e 
zidovudine. Entretanto, não houve po-
pulação-controle no estudo e não foi 
possível determinar se a infecção pelo 
HIV sem o uso das drogas foi suficiente 
para elevar o risco de DM.

Em outro estudo prospectivo, en-
volvendo mulheres-controle versus HIV 
positivas, com e sem terapia antirretro-
viral, Tien et al.25 constataram aumento 
na incidência de diabetes pela infecção 
por HIV apenas nos indivíduos HIV po-
sitivos com exposição cumulativa aos 
NITR, mas não aos IP ou aos inibidores 
da transcriptase reversa não nucleosí-
deos (ITRNN). Mais recentemente, este 
mesmo grupo publicou os resultados 
dessa coorte confirmando a associação 
entre a infecção pelo HIV e o aumento 
do risco para o desenvolvimento de 
DM, principalmente nas pacientes em 
uso de DAR.26

Brown et al.,22 em um estudo de co-
orte realizado nos Estados Unidos, veri-
ficaram aumento da incidência de DM 
entre homens HIV positivos em uso de 
terapia antirretroviral, quando compa-
rados aos controles HIV negativos, 
ajustado para idade e IMC, de 4,7 ver-
sus 1,4 caso por 100 indivíduos ao ano. 
Nesse mesmo estudo, a incidência de 

QUADRo 1 Alterações dos lipídios e das lipoproteínas encontradas com mais frequência em indivíduos HIV positivos  
sem DAR 

alTerações fisiopaToGenia
nível de 

evidência

 ↓ colesterol total Resultante da queda de LDL e HDL A

 ↓ LDL Piora do estado nutricional e aumento do catabolismo em estados pró-inflamatórios B

 ↓ HDL
Piora do estado nutricional e aumento do catabolismo por substituição do HDL normal por 
HDL de fase aguda, com substituição da apoA1 por PSAA (substância amiloide A). Aumento 
da proporção pré-beta/alfa-1 HDL 

A

↑ triglicerídeos
Aumento da síntese hepática de VLDL resultante da maior lipólise periférica e aporte de 
ácidos graxos ao fígado, além da diminuição do catabolismo pela lipoproteína lipase

A
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DM não foi estatisticamente diferente 
entre os controles e os indivíduos HIV 
positivos sem terapia antirretroviral. 
Em contrapartida, Brown et al.27 de-
monstraram que marcadores de ativida-
de inflamatória sistêmica, entre eles a 
proteína C reativa (PCR) e o fator de ne-
crose tumoral, foram fatores de risco 
para o aparecimento de DM em indiví-
duos HIV positivos, sugerindo o papel 
da atividade inflamatória sistêmica na 
deterioração da homeostase glicêmica 
nesses pacientes. Por outro lado, a expo-
sição às DAR parece agravar essa situa-
ção, uma vez que os IP reduzem a ex-
pressão do GLUT428 e a liberação de 
insulina pela célula β29 e os NITR, parti-
cularmente a stavudine e a zidovudine, 
provocam disfunção mitocondrial e RI.30

Contribuindo para esse conceito, 
recentemente Capeau et al.31 demons-
traram que a incidência de DM esteve 
relacionada ao uso de indinavir, stavu-
dina e didanosina, assim como ao au-
mento da relação cintura-quadril e à li-
poatrofia periférica. Em conclusão, 
esses estudos sugerem que a distribui-
ção anormal do tecido adiposo, parti-
cularmente o aumento da adiposidade 
visceral e a atrofia subcutânea periféri-
ca, assim como o aumento dos marca-
dores inflamatórios sistêmicos, estão 
intimamente ligados ao aumento da RI 
e da incidência de DM nessa popula-
ção, e que a exposição às DAR amplifi-
ca esse processo (A).

VÍRUS DA IMUNoDEFICIÊNCIA 
HUMANA E LIPoDISTRoFIA 

A lipodistrofia associada ao HIV (LAHIV), 
encontrada em homens e mulheres 
HIV positivos sob terapia antirretrovi-
ral, caracteriza-se principalmente por 
perda do tecido adiposo subcutâneo 
em extremidades (membros superio-
res e inferiores) e na face, associada a 

graus variáveis de alterações no tecido 
adiposo troncular (obesidade visceral e 
lipomatose dorsocervical).32 O diag-
nóstico baseia-se na percepção do pró-
prio paciente e confirma-se por exame 
médico. Entretanto, a concordância en-
tre o relato do paciente e a confirma-
ção pelo médico pode variar de 98%33 
a 50%,34 conforme diferentes estudos.

Além desse aspecto, outros fatores, 
como tempo de seguimento e de ex-
posição às drogas e critérios de seleção 
dos pacientes, explicam as considerá-
veis diferenças nos estudos de preva-
lência de LAHIV, variando de 8% a 
84%.32 No Brasil, essa prevalência tem 
variado de 32,4% a 55%,35-38 condizen-
te com a média encontrada na literatu-
ra, da ordem de 42%.32 Embora não se 
conheça por completo sua fisiopatoge-
nia, identificaram-se vários fatores de 
risco, tais como exposição aos IP, tem-
po de infecção por HIV, idade, sexo e, 
ainda, uso de outras classes de antirre-
trovirais (B).32 Quando comparamos in-
divíduos HIV positivos sem LAHIV com 
controles HIV negativos encontramos 
redução do tecido adiposo subcutâneo 
periférico, sugerindo a presença de li-
podistrofia pré-clínica.39 

Os pacientes com diagnóstico de 
LAHIV apresentam exacerbação da dis-
lipidemia40 e aumento da RI,12 quando 
comparados aos HIV positivos sem 
LAHIV. Vários mecanismos são aponta-
dos como causas da lipoatrofia, entre 
eles a inibição da diferenciação do adi-
pócito pelos IP16,17 e a disfunção mito-
condrial promovida pelos NITR, parti-
cularmente os análogos à timidina.18,19

TRATAMENTo 

DIETA E EXERCÍCIo

A atividade física aeróbica diminui, de 
maneira significativa, a RI, a dislipide-

mia e a intolerância à glicose, além de 
contribuir para a redução da gordura 
troncular. Deve-se orientar indivíduos 
com hipertrigliceridemia a consumir 
dieta pobre em gordura e carboidratos 
livres, além de evitar o uso de álcool.11

DRoGAS ANTIRRETRoVIRAIS 

A suspensão do uso dos IP melhorou 
parcialmente a lipodistrofia em alguns 
estudos,41 porém não em outros.42,43 En-
tretanto, a melhora da dislipidemia, RI 
ou hiperglicemia parece evidente.41,43

Em relação à potência em induzir 
dislipidemia, pode-se considerar: rito-
navir > amprenavir/nelfinavir > indina-
vir/saquinavir/lopanavir > atazanavir. 
As classes dos NITR e dos ITRNN indu-
zem menos dislipidemia que os IP. Na 
mudança do esquema terapêutico, de-
ve-se considerar a possibilidade de in-
teração medicamentosa e, ainda, a efi-
cácia em inibir replicação viral (B).11

HIPoLIPEMIZANTES 

Os consensos para o tratamento dos 
riscos cardiovasculares nos portadores 
do HIV seguem os mesmos critérios da 
população geral,44 entretanto, é impor-
tante ressaltar algumas peculiaridades:
•	 As estatinas, principais drogas no 

tratamento da hipercolesterolemia 
e da aterosclerose, devem ser pres-
critas com redobrado cuidado, por 
causa da interação com as DAR, so-
bretudo os IP. Ambas são metaboli-
zadas pelo citocromo P-450 3A4 
(CYP3A4) e os IP, ao inibirem a ativi-
dade do CYP, contribuem para au-
mentar a toxicidade das estatinas. 
Neste caso, deve-se preferir as es-
tatinas que dependem menos des-
sa via de metabolização, como a 
fluvastatina, pravastatina ou ator-
vastatina e rosuvastatina em bai-
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xas doses. Outra alternativa seria a 
troca do IP por outra classe de dro-
ga, como ITRNN, quando possível.9 

•	 Os fibratos promovem redução da 
trigliceridemia em até 50% e po-
dem reduzir LDL em até 25%. Sua 
associação com estatina eleva o 
risco de hepatotoxicidade e rab-
domiólise, em especial a associa-
ção estatina-genfibrozil. Quando 
necessária, a associação pravasta-
tina-fenofibrato demonstrou ser 
eficaz e relativamente segura. 
Contudo, recomenda-se monitori-
zação das transaminases e creati-
nofosfoquinase.11

•	 O ezetemibe reduz a absorção in-
testinal de colesterol, sem ser me-
tabolizado pelo CYP3A4. Constitui 
uma alternativa aos casos de into-
lerância às estatinas ou, em asso-
ciação a essas, na hipercolesterole-
mia severa. Quando usado de 
forma isolada, reduz LDL em apro-
ximadamente 20%.

•	 O ácido nicotínico é eficaz na redu-
ção da hipertrigliceridemia, contri-
buindo para o aumento de HDL. 
Entretanto, tem baixa tolerabilida-
de e eleva a RI, colaborando para o 
aparecimento de DM (B).11 Apesar 
do efeito favorável sobre o perfil 
das lipopoteínas, não foi demons-
trado benefício na prevenção de 
DCV na população geral.45

SENSIBILIZADoRES DE INSULINA 

•	 Metformina: diminuiu a RI e a gor-
dura visceral em alguns estudos,46,47 
mas não em outros.48,49 Contribuiu 
para melhorar o perfil lipídico, com 
redução da trigliceridemia46,47 e au-
mento da fração HDL.49 Indica-se, 
nos casos de intolerância à glicose 
ou DM, porém não é capaz de re-
verter a lipodistrofia.

QUADRo 2 Considerações sobre o tratamento

medidas não farmacolóGicas medidas farmacolóGicas

Dislipidemia Hipertrigliceridemia: dieta pobre 
em gorduras e carboidratos 
livres. Evitar uso de álcool

Hipercolesterolemia: dieta pobre 
em colesterol e gordura saturada

Quando necessário, utilizar 
fibrato 

Se necessário, utilizar, de 
preferência, estatinas que não 
sejam metabolizadas por 
CYP3A4 (fluvastatina, 
pravastatina ou rosuvastatina)

DM Dieta, atividade física e perda de 
peso (para aqueles com 
sobrepeso ou obesidade)

Sensibilizadores (metformina e 
tiazolidinedionas)

Se necessário, associar 
secretagogo 

Lipodistrofia Atividade física Considerar a troca da droga 
antirretroviral

QUADRo 3 Considerações sobre DM em indivíduos HIV positivos

considerações
nível de 

evidência

Demonstrou-se aumento da incidência e/ou prevalência de DM em 
indivíduos HIV positivos expostos à terapia com drogas 
antirretrovirais

A

Apesar de plausível, não se demonstrou que a simples infecção pelo 
vírus HIV (sem o uso de drogas) eleve o risco de desenvolver DM 
nesses indivíduos

B

Os indivíduos HIV positivos apresentam risco cardiovascular 
aumentado, quando comparados à população-controle

A

•	 Tiazolidinedionas: reduzem a RI 
de forma semelhante à metformi-
na e aumentam a adipo nectina.47 
Entretanto, seus efeitos sobre a 
lipodistrofia são controversos. 
Alguns autores verificaram dis-

creto aumento na gordura sub-
cutânea periféri ca,50,51 não confir-
mado por outros (B),52 conforme 
indica a Tabela 2. Considerações 
sobre HIV em diabéticos estão no 
Quadro 3.
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INTRoDUção

A avaliação da depressão é difícil em 
razão da fronteira imprecisa, e às ve-
zes arbitrária, entre as formas clínicas, 
subclínicas e não patológicas. Essa di-
ficuldade atinge o seu ápice quando se 
trata de um paciente com doença clíni-
ca. Neste caso, essas distinções se tor-
nam ainda mais problemáticas, porque 
há uma base real para o sentimento de 
tristeza associado a uma doença clínica 
grave e, sobretudo, crônica e incapaci-
tante. No caso, p. ex., de um paciente 
diabético, já quase cego e com insufi-

Depressão no paciente diabético:  
diagnóstico e conduta

QUADRo 1 Critérios diagnósticos para episódio depressivo maior, segundo o DSM-V
A Se no mínimo cinco dos sintomas abaixo estiverem presentes durante o período de duas semanas e representarem uma alteração a 

partir do padrão de funcionamento anterior, sendo pelo menos um dos sintomas (1) humor deprimido ou (2) perda do 
interesse ou prazer. Não correlacionar sintomas próprios de uma condição médica geral ou alucinações ou delírios 
incongruentes com o humor

(1) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo (p. ex, sente-se triste ou vazio) ou 
observação feita por terceiros (p. ex.: chora muito). Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável

(2) Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os 
dias (indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros)

(3) Perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (p. ex.: mais de 5% do peso corporal em um mês) ou diminuição ou 
aumento do apetite quase todos os dias. Em crianças, considerar incapacidade de apresentar os ganhos de peso esperados

(4) Insônia ou hipersonia quase todos os dias

(5) Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outros, não meramente sensações subjetivas de 
inquietação ou de estar mais lento)

(6) Fadiga ou perda de energia quase todos os dias

(7) Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou 
culpa por estar doente)

(8) Capacidade reduzida de pensar ou de concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação 
feita por outros)

(9) Pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico, 
tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio

ciência renal, muitas vezes é difícil sa-
ber se o seu pessimismo acerca do fu-
turo é uma resposta realista à sua 
situação de vida ou uma manifestação 
de um transtorno depressivo.1

Embora seja importante fazer a 
distinção entre transtorno depressivo e 
sintomas depressivos, acredita-se que 
há alguma similaridade, se não um 
continuum, entre a depressão clínica e 
a subclínica. Se nos limitássemos ex-
clusivamente aos transtornos psiquiá-
tricos dentro dos critérios definidos, 
teríamos de excluir estados subclínicos 
de disforia e estresse vivenciados por 

pacientes que se beneficiariam de uma 
intervenção terapêutica.1

Em geral, quando se fala de de-
pressão, está se referindo ao transtor-
no depressivo maior (TDM), que é um 
transtorno psiquiátrico com critérios 
diagnósticos bem definidos, segundo 
a quinta edição do Manual Diagnósti-
co e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-V),2 que estão resumidos no 
Quadro 1.

No contexto de uma doença clíni-
ca, o médico tem de diferenciar sinto-
mas de depressão maior, não só da-
queles de transtorno de ajustamento e 

(continua)
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de reação normal à doença, mas tam-
bém daqueles que são manifestação 
direta da própria doença clínica.1

Diversos estudos comprovam a as-
sociação entre depressão e diabetes,3-5 
(nível de evidência 1A, grau de reco-
mendação A). Há fortes evidências de 
que a depressão em pessoas com dia-
betes aumenta o risco de complicações 
relacionadas. A depressão tem sido as-
sociada à hipoglicemia,3 a complica-
ções relacionadas com o diabetes,6 
bem como à percepção das limitações 
funcionais decorrentes do diabetes7 
(nível de evidência 2B, grau de reco-
mendação BA). Um estudo brasileiro 
avaliou pacientes diabéticos tipo 2 e 
encontrou não apenas elevada preva-
lência de depressão, mas também cor-
relação positiva entre a gravidade do 
quadro depressivo e a gravidade da 
polineuropatia diabética distal simétri-
ca8 (nível de evidência 1B, grau de re-
comendação A).

A depressão passou a ser estudada 
como um dos possíveis fatores etioló-
gicos do diabetes9 e alguns estudos 
evidenciaram que a depressão prediz a 
ocorrência posterior de doença.10,11 Na 
população geral, a depressão é respon-
sável por piora na morbidade e na 
mortalidade, mesmo na ausência de 
diabetes12 (nível de evidência 1A, grau 
de recomendação A). Um estudo de-
monstrou que a depressão seria um 
importante fator de risco para doenças 
micro e macrovascular, perda da auto-
nomia e até mesmo mortalidade pelo 
diabetes13 (nível de evidência 2A, grau 

de recomendação B). A partir desse es-
tudo, também foi postulada a existên-
cia de um efeito sinérgico entre a de-
pressão e o diabetes, ou seja, o efeito 
das duas condições juntas seria maior 
do que apenas o somatório dos efeitos 
das mesmas14 (nível de evidência 2A, 
grau de recomendação B). Outro estu-
do avaliou que os hábitos de vida (exer-
cícios, controle do peso corporal e taba-
gismo) explicam uma parte considerável 
da associação entre depressão e con-
trole glicêmico em diabéticos tipo 2 ao 
longo de cinco anos15 (nível de evidên-
cia 2B, grau de recomendação B). A pre-
sença de depressão tem impacto nega-
tivo sobre o controle metabólico e, por 
outro lado, um mau controle metabóli-
co pode piorar a depressão.16

Uma extensa literatura enfatiza os 
riscos dessa comorbidade. Embora uma 
correlação causal entre essas relações 
não tenha sido até agora comprovada, 
sua consistência tem justificado um in-
tenso empenho para identificar e tratar 
a depressão em pacientes diabéticos, 
com a presunção de que isto contribui-
ria para um melhor prognóstico da 
doença. Estudos recentes, no entanto, 
sugerem um quadro mais complicado e 
colocam em dúvida aquela presun-
ção4,5,15  (nível de evidência 1A, grau de 
recomendação A).

Embora haja pesquisas que apon-
tem uma prevalência de transtorno de-
pressivo maior em diabéticos adultos, 
duas ou três vezes mais do que na po-
pulação em geral, estudos mais recen-
tes, que usam como critério diagnóstico 

entrevistas estruturadas, sugerem um 
aumento de prevalência de apenas 9% 
a 60%, dependendo do método de scre-
ening.16 Mais comum do que o transtor-
no depressivo é o estresse emocional 
provocado pela doença (a reação emo-
cional negativa a esse diagnóstico, as 
ameaças de complicações, as deman-
das de autocuidado, provedores não 
responsivos e/ou falta de suporte nas 
relações interpessoais).17

Sintomas de depressão, como hu-
mor deprimido, diminuição do interes-
se, perda de energia, dificuldade de 
concentração, mas que não preenchem 
os critérios para TDM, são bastante co-
muns entre pacientes diabéticos e es-
tão associados a uma diminuição do 
autocuidado. Além disso, o aumento 
do risco de complicações e mortalida-
de precoce não é limitado apenas 
àqueles com TDM, mas também se es-
tende aos com sintomas de depressão 
subsindrômicos. Isso sugere mais uma 
relação crescente entre a gravidade 
dos sintomas depressivos e um pior 
prognóstico do diabetes do que um 
efeito da depressão per se.17

As evidências de uma relação lon-
gitudinal entre TDM e hiperglicemia ao 
longo do tempo são mínimas, e mu-
danças em um deles não parecem, lon-
gitudinalmente, estar associadas a mu-
danças no outro. Inúmeros estudos 
mostram efeitos positivos da melhora 
da depressão em pacientes diabéticos, 
mas evidências mostrando um benefí-
cio glicêmico são, na melhor das hipó-
teses, raras.17

QUADRo 1 Critérios diagnósticos para episódio depressivo maior, segundo o DSM-V (continuação)

B Os sintomas causam um estresse clinicamente significativo ou um comprometimento no funcionamento social, ocupacional ou em 
outras áreas importantes

C O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica

D A ocorrência de um episódio depressivo maior não é melhor explicado por um transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno 
esquizofreniforme, transtorno delirante ou outro transtorno específico ou inespecífico dentro do espectro da esquizofrenia ou 
outro transtorno psicótico

E Nunca teve um episódio maníaco ou hipomaníaco
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Há uma considerável confusão en-
tre TDM, estresse emocional relaciona-
do com o diabetes e sintomas depressi-
vos. Um enfoque limitado à identifica- 
ção do TDM pode restringir a capacidade 
de lidar com o estresse ligado ao diabe-
tes. Embora não se possa negar o papel 
da depressão em pacientes diabéticos, 
essa abordagem focada apenas na 
identificação e no tratamento desse 
transtorno pode não melhorar o prog-
nóstico do paciente diabético, a menos 
que sejam incorporadas estratégias di-
rigidas não só ao TDM, mas também à 
doença crônica. Sugere-se um modo 
de tratar alternativo que possa compre-
ender que lidar com a experiência de 
ter diabetes requer uma abordagem es-
pecífica para avaliação e tratamento.17

O modelo conceitual atual, de for-
ma implícita ou explícita, se baseia no 
corrente entendimento de que o es-
tresse emocional do diabetes é um 
diagnóstico psiquiátrico – TDM. Contu-
do, a maioria dos estudos se baseia em 
questionários de autoavaliação que 
analisam sintomas de estresse que fre-
quentemente têm apenas uma fraca 
associação aos critérios diagnósticos 
para TDM. Com isso, eles podem inde-
vidamente “patologizar” o estresse do 
paciente diabético.17

Os pacientes diabéticos que apre-
sentam sintomas depressivos e/ou es-
tresse emocional podem, portanto, ser 
indevidamente classificados como ten-
do TDM, especialmente quando ques-
tionários de autoavaliação são usados. 
Por exemplo: 70% dos pacientes diabé-
ticos com elevados escores de sinto-
mas depressivos não preenchem os 
critérios para TDM com base em uma 
entrevista clínica estruturada. A abor-
dagem baseada apenas em sintomas 
independentes do contexto (p. ex., 
diabetes, perda de emprego, dor, inse-
gurança, incapacitação etc.) pode 
ofuscar a grande heterogeneidade 
dos quadros com sintomas depressi-
vos e/ou estresse emocional. Esse mo-

delo corrente de diagnóstico de TDM 
ignora o contexto e, quando aplicado 
ao paciente diabético, leva à subava-
liação e subvalorização do impacto 
emocional provocado pela doença 
crônica na explicação dos sintomas 
emocionais. A importância do com-
prometimento funcional, em particu-
lar, bem como de fatores contribuintes 
para o estresse na doença crônica, tem 
um forte suporte empírico.17

A aplicação desse modelo tem im-
plicação na terapêutica, levando a uma 
abordagem limitada de tratamento da 
depressão clínica, que pode não ser 
apropriada para a maioria dos pacien-
tes com estresse emocional. Por isso, 
aplicar os tratamentos existentes para 
TDM para a maior parte dos pacientes 
diabéticos que estejam experimentan-
do estresse relacionado com a doença 
ou com sintomas depressivos pode ser 
pouco adequado e ineficaz. Portanto, a 
intervenção terapêutica não deve visar 
apenas ao tratamento da depressão 
(remissão ou melhora clínica do TDM 
com antidepressivos e/ou psicotera-
pia), mas também abordar e lidar com 
o estresse provocado pelos problemas 
de conviver com o diabetes.

Uma abordagem abrangente da 
depressão no diabetes, bem como do 
estresse emocional, requer várias mu-
danças na maneira de tratar o paciente 
diabético. Primeiro, o estresse emo-
cional deve ser considerado um com-
ponente comum da experiência do 
paciente diabético, e não uma comor-
bidade. Segundo, devido às influências 
recíprocas entre estresse emocional e 
autocuidado no diabetes, o estresse 
pode indicar um aumento do risco de 
mau resultado terapêutico. A interven-
ção não deve focar apenas o tratamen-
to da depressão, mas também o estres-
se provocado pela doença, seu 
tratamento e possíveis complicações e 
limitações funcionais. Compreender os 
fatores relacionados com o diabetes 
que geram estresse emocional é cru-

cial para o desenvolvimento de inter-
venções adequadas e com maior chan-
ce de sucesso.17

Os níveis de estresse podem variar 
consideravelmente ao longo do tem-
po, seguindo ou precedendo mudan-
ças nas condições do diabetes, e de-
vem ser avaliados regularmente, como 
parte de um cuidado permanente e 
compreensivo da doença.

Embora haja instrumentos de scre-
ening para estresse relacionados com 
diabetes, uma entrevista clínica ver-
sando sobre o estresse pode ser a abor-
dagem mais sensível e efetiva. Ela evita 
falsos positivos e excessiva “patologiza-
ção” do estresse sem caracterizar um 
transtorno psiquiátrico, o que ocorre 
com muitos instrumentos para detec-
tar TDM, e permite uma avaliação do 
contexto que possa explicar os estres-
ses que venham a ser relatados. En-
quanto os antidepressivos são prova-
velmente ineficazes na maioria dos 
casos de estresse, a atividade física, as 
abordagens psicoterápicas e os grupos 
de discussão com a equipe encarrega-
da do tratamento da diabetes podem 
ser extremamente eficazes.

Por outro lado, dadas as implica-
ções da comorbidade entre depressão 
e diabetes, é imprescindível a avaliação 
cuidadosa da sua ocorrência nos pa-
cientes diabéticos. Considerando todos 
esses fatores já assinalados, o tratamen-
to da depressão em comorbidade com 
o diabetes é considerado essencial.16

Infelizmente, estudos demonstram 
que a depressão é subdiagnosticada, 
em especial nos pacientes com diabe-
tes. Estima-se que apenas um terço dos 
diabéticos com depressão recebe diag-
nóstico adequado.20 É importante res-
saltar que, apesar disso, o diagnóstico 
e o tratamento adequados podem le-
var à remissão do quadro depressivo e, 
por sua vez, à diminuição dos riscos de 
morbidade e mortalidade.
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QUADRo 2 Principais antidepressivos disponíveis no Brasil

classe do medicamenTo e 
princípio aTivo

dose média habiTual 
para adulTos (mG/dia)

sedação ação anTicolinérGica
hipoTensão 
orTosTáTica

anTidepressivos Tricíclicos (adTs)a

Imipramina 150 a 200 Moderada Moderada Alta

Amitriptilina 150 a 200 Alta Muito alta Moderada

Nortriptilina 75 a 100 Moderada Moderada Menor dos ADT

Clomipramina 150 a 200 Alta Alta Baixa

anTidepressivos TeTracíclicosa

Maprotilina 150 a 200 Moderada Moderada Baixa

inibidores da monoamina oxidase (imao)

Tranilcipromina 30 – Muito baixa Alta

inibidores seleTivos da recapTação da seroTonina (isrs)

Fluoxetina 20 a 60 Muito baixa Nenhuma Muito baixa

Paroxetina 20 a 40 Baixa Baixa Nenhuma

Sertralina 100 a 150 Baixa Nenhuma Nenhuma

Citalopram 20 a 40 Baixa Nenhuma Nenhuma

Fluvoxamina 50 a 150 Baixa Nenhuma Nenhuma

Escitalopram 10 a 20 Baixa Nenhuma Nenhuma

inibidores de recapTação de seroTonina e norepinefrina (snri)

Venlafaxina 75 a 225 Baixa Muito baixa Muito baixaB

Desvenlafaxina 50 a 200 Baixa Muito baixa Muito baixa

Duloxetina 60 Baixa Muito baixa Muito baixa

inibidores de recapTação de dopamina e norepinefrina

BupropionaC 300 Baixa Muito baixa Muito baixa

inibidores seleTivos de recapTação de norepinefrina (nari)

ReboxetinaD 8 a 10 Muito baixa Muito baixa Muito baixa

anTidepressivos noradrenérGicos e seroToninérGicos específicos (nassa)

Mirtazapina 30 a 45 Alta Moderada Baixa

inibidores da recapTação de seroTonina e anTaGonisTas de seroTonina (sari)

TrazodonaE 150 a 400 Alta Muito baixa Moderada

Adaptado e atualizado.18

A: Todos os antidepressivos cíclicos possuem elevado potencial arritmogênico.
B: A venlafaxina causa aumento da pressão arterial dose-dependente em alguns indivíduos.
C: A bupropiona reduz significativamente o limiar convulsivo, devendo ser evitada em pacientes com histórico de síncopes e convulsões.
D: Estudo de revisão sistemática e metanálise concluiu que a reboxetina é um antidepressivo ineficaz e potencialmente danoso para o paciente.19

E: A trazodona está associada a arritmias cardíacas e priapismo.
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Um resumo das principais medica-
ções utilizadas e de suas doses habitu-
ais pode ser visto no Quadro 2.18

CoNDUTA TERAPÊUTICA

A depressão, nos casos leves e mode-
rados, pode ser tratada pelo médico 
não psiquiatra, a exemplo de outras 
patologias não complicadas (p. ex., hi-
pertensão arterial leve). No entanto, 
casos de episódios depressivos graves, 
depressão com sintomas psicóticos, 
risco de suicídio e história de transtor-
no bipolar do humor devem ser enca-
minhados ao psiquiatra para avaliação 
e conduta20 (nível de evidência 2A, 
grau de recomendação A). Além disso, 
sempre que o profissional não se sen-
tir capaz de conduzir o tratamento do 
paciente ou após duas tentativas sem 
sucesso de tratamento da depressão, é 
indicada a consultoria de um psiquia-
tra ou o encaminhamento do pacien-
te20 (nível de evidência 2A, grau de re-
comendação A).

Atualmente, existem mais de 30 
psicofármacos com eficácia comprova-
da no tratamento de episódios depres-
sivos. Os antidepressivos são divididos 
por mecanismo de ação em diferentes 

sua eficácia comprovada, tolerabilidade 
e facilidade de emprego, por conta de 
efeitos colaterais pouco pronunciados e 
mais bem tolerados, além de custo ra-
zoavelmente acessível (nível de evidên-
cia 1A, grau de recomendação A). Os 
ISNS são também provavelmente segu-
ros, mas há menos dados dando supor-
te ao uso desses antidepressivos. Evitar, 
se possível, os antidepressivos tricíclicos 
e os IMAO, por causa do aumento de 
peso e efeito sobre a glicose. Monitorar 
cuidadosamente a glicose sanguínea e a 
hemoglobina glicosilada quando o tra-
tamento for iniciado, quando houver 
mudança de dose e depois da retirada 
(grau de recomendação A).23

É fundamental ressaltar ao pacien-
te que a resposta à medicação antide-
pressiva ocorre entre a segunda e a 
quarta semana de uso contínuo da me-
dicação.16 Dados da literatura demons-
tram que a melhora nas primeiras se-
manas de tratamento está associada à 
maior chance de resposta.16 Do mesmo 
modo, a ausência de resposta após 
quatro semanas de tratamento com 
uma medicação específica diminui as 
chances de uma posterior redução de 
sintomas, embora alguns pacientes ve-
nham a apresentar respostas após seis 
a oito semanas de uso da medicação. A 

classes, sendo as principais: tricíclicos 
(ADT) e tetracíclicos; inibidores da mo-
noamina oxidase (IMAO); inibidores se-
letivos da recaptação de serotonina 
(ISRS); inibidores de recaptação de se-
rotonina e noradrenalina (SNRI); inibi-
dores de recaptação de dopamina e 
noradrenalina; inibidores seletivos de 
recaptação de noradrenalina; antide-
pressivos noradrenérgicos e serotoni-
nérgicos específicos (NASSA); e inibi-
dores da recaptação de serotonina e 
antagonistas de serotonina (SARI).

De acordo com as diretrizes da As-
sociação Americana de Psiquiatria21 e 
com as Diretrizes da Associação Médi-
ca Brasileira para o tratamento da de-
pressão,22 três fatores são fundamen-
tais na escolha de um antidepressivo: 
eficácia comprovada no trata mento 
dos sintomas depressivos, preferência 
do paciente e perfil de efeitos colate-
rais, interações medicamentosas e to-
lerabilidade da medicação (nível de 
evidência 1A, grau de recomendação 
A). Cabe ressaltar que, com relação à 
eficácia antidepressiva, os antidepres-
sivos são considerados equivalentes.

Seguindo as diretrizes supracita-
das, os ISRS são considerados os psico-
fármacos de primeira linha no trata-
mento de episódios depressivos, dada a 

Figura 1 Fases do tratamento antidepressivo.
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duração do tratamento deve compre-
ender três fases: aguda, de continua-
ção e de manutenção, conforme pode-
mos ver na Figura 1.24

A fase aguda compreende os pri-
meiros dois a três meses e visa à dimi-
nuição dos sintomas depressivos (res-
posta) ou, idealmente, ao retorno 
completo ao nível de funcionamento 
pré-mórbido com completa ausência 
de sintomas (remissão). A fase de conti-
nuação vai até o sexto mês após o início 
do tratamento e tem como objetivo 
manter a melhora obtida, evitando no-
vas recaídas de um mesmo episódio de-
pressivo. Os índices de recaída são esti-
mados entre 27% e 50% após seis meses 
de tratamento.4 Se o paciente mantiver 
a remissão de sintomas ao final da fase 
de continuação, ele é considerado recu-
perado do episódio depressivo origi-
nal.24 A fase de manutenção tem como 
objetivo evitar a ocorrência de novos 
episódios depressivos (recorrência), sen-
do recomendada aos pacientes que 
apresentem probabilidades de recor-
rência26 (nível de evidência 1A, grau de 
recomendação A).

A dose de antidepressivo usada nas 
fases de continuação e de manutenção 
deve ser a mesma utilizada na fase agu-
da, já que estudos com doses de manu-
tenção equivalentes à metade das utili-
zadas na fase aguda demonstraram 
taxas mais altas de recorrência.26

Cabe a ressalva de que um estudo 
recente acompanhou mais de 160 mil 
pacientes deprimidos tratados com an-
tidepressivos e concluiu que o uso de 
doses de moderadas a altas por mais 
de dois anos está associado ao aumen-
to do risco de surgimento de diabetes. 
Alguns antidepressivos apresentaram 
riscos maiores de desenvolver diabetes 
em longo prazo: amitriptilina, fluvoxa-
mina, paroxetina e venlafaxina16,23,27 
(nível de evidência 2A, grau de reco-
mendação B).

O tratamento psicoterápico tam-
bém é fundamental, sobretudo para os 
casos de depressão leve. Entre as dife-
rentes formas de psicoterapia, aquelas 
que possuem estudos controlados e 
demonstram efetividade no tratamen-
to de episódios depressivos são a psi-
coterapia cognitiva,28 a psicoterapia 
interpessoal29 e a psicoterapia de solu-
ção de problemas,25 sendo que essas 
evidências se referem a casos de de-
pressão de leve a moderada24 (nível de 
evidência 1A, grau de recomendação 
A). Cabe ao psiquiatra a avaliação da 
indicação da psicoterapia, bem como o 
encaminhamento à mesma.

EFEITo DoS ANTIDEPRESSIVoS 
SoBRE A GLICoSE E o PESo23

•	 ISRS: Tem um efeito favorável so-
bre os parâmetros diabéticos nos 
pacientes com diabetes tipo II. A 
necessidade de insulina pode ser 
reduzida. O uso da fluoxetina pare-
ce estar associado com a melhora 
nos níveis de HbA1c, redução da 
necessidade de insulina e perda de 
peso. Esse efeito sobre a sensibili-

dade à insulina é independente do 
seu efeito sobre o peso. A sertrali-
na pode também reduzir a HbA1c 

e o seu efeito sobre o ganho de 
peso é incomum.30 Com o uso da 
paroxetina pode haver ganho de 
peso em uma significativa mino-
ria.30 Vem-se acumulando evidên-
cias a partir de dados que apontam 
que o uso prolongado de ISRS 
pode provocar um modesto au-
mento do risco de diabetes. 

•	 Tricíclicos: Estão associados com 
aumento do apetite, ganho de 
peso e hiperglicemia. Em um estu-
do, a nortriptilina melhorou a de-
pressão, mas piorou o controle gli-
cêmico em pacientes diabéticos. 
No entanto, a melhora geral da de-
pressão tem um efeito benéfico 
sobre a HbA1c. O uso em longo 
prazo de tricíclicos pode aumentar 
o risco de diabetes.

•	 IMAo: Os IMAO irreversíveis (p. ex. 
tranilcipromina) tendem a causar 
episódios extremos de hipoglice-
mia e ganho de peso. Não há da-
dos conclusivos sobre a moclobe-
mida.

QUADRo 3 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de 

recomendação

Impacto da depressão no paciente diabético A

Importância do diagnóstico de depressão no diabético A

Evidência de sinergia entre depressão e diabetes na 
morbimortalidade

B

Evidência de eficácia e tolerabilidade de antidepressivos ISRS 
na depressão

A

Evidência de risco de desenvolvimento de diabetes com 
tratamento antidepressivo

B

Necessidade de tratamento com dose e tempo adequados com 
antidepressivos

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e 
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião 
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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•	 ISRNS: Não parecem alterar o con-
trole glicêmico e têm um impacto 
mínimo sobre o peso. A duloxetina 
usada no tratamento da neuropa-
tia diabética tem pouca influência 
sobre o controle glicêmico. Não há 
dados em depressão e diabetes. Os 
dados são limitados sobre a venla-
faxina.

•	 Mirtazapina: A mirtazapina está 
associada ao ganho de peso, mas 
pouco se sabe sobre seus efeitos 
no diabetes. Ela não parece afetar a 
tolerância à glicose em pacientes 
deprimidos sem diabetes. 

•	 Trazodona: Não há dados, embora 
se saiba que o ganho de peso é 
incomum.23,30

CoNCLUSão

O diagnóstico e o tratamento da de-
pressão em pacientes diabéticos são 
de grande importância, pois evitam 
consequências negativas, como bai-
xa adesão ao tratamento, sedenta-
rismo, isolamento social, ganho de 
peso, desinteresse pelo autocuida-
do, aumento do risco de complica-
ções e conse quente pior prognósti-
co dessa comorbidade.

Por outro lado, uma abordagem 
abrangente que distinga depressão clí-
nica de estresse relacionado com a do-
ença e que ofereça suporte emocional 
e manejo comportamental para o pa-
ciente diabético terá maior probabili-
dade de benefício clínico para a maio-
ria dos pacientes com diabetes.
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Degeneração vascular cerebral, Alzheimer  
e diabetes: avaliação e conduta

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma 
condição comum em pessoas idosas, e 
afeta 20% daqueles com mais de 65 
anos de idade (A). Vários estudos têm 
mostrado diversos efeitos adversos do 
diabetes, até mesmo comprometimen-
to cognitivo, o que sugere que o DM2 
ou a resistência insulínica podem con-
tribuir para o surgimento de déficits 
cognitivos e o desenvolvimento da do-
ença de Alzheimer (DA) de comprome-
timento cognitivo de origem vascular 
(inclusive demência vascular) e qua-
dros combinados, como observado em 
muitos, mas não em todos os estudos 
epidemiológicos (B).

A DA, descrita por Alois Alzhei-
mer,1 em 1906, é a causa mais comum 
de demência, e sua incidência aumen-
ta à medida que a idade avança (A). 
Menos de 10% dos casos surgem an-
tes dos 65 anos (A). A partir dos 65 e 
até os 85 anos, a prevalência dobra a 
cada cinco anos (A). À proporção que 
se eleva a expectativa de vida, espera-
-se um número crescente de pacien-
tes, o que representará enorme e pro-
gressivo custo financeiro (B).

Duas alterações patológicas mar-
cam a DA: as placas neuríticas ou se-
nis, formadas pela agregação de poli-
peptídios abeta 40 e abeta 42, e a 
degeneração neurofibrilar (A), que re-
sulta da fosforilação aumentada da 
proteína tau. Os bloqueios da forma-
ção de oligômeros solúveis de amiloi-
de e da hiperfosforilação seriam fato-

res significativos para controlar a 
enfermidade (C). Os peptídios abeta 
40 e abeta 42 são produzidos pela 
ação da beta e da gamasecretase so-
bre a proteína precursora do amiloide 
(PPA), que tem parte intracelular, par-
te na membrana citoplasmática e ou-
tra extracelular. Já a alfasecretase agi-
ria sobre a PPA, quebrando a molécula, 
sem a formação de abetas (B).

Intensas pesquisas têm sido reali-
zadas visando esclarecer os mecanis-
mos fisiopatológicos da enfermidade. 
Descobertas genéticas foram muito 
importantes e, segundo Rosemberg,2 
marcam o fim do princípio (the end of 
the beginning) no caminho do comple-
to conhecimento dos mecanismos fi-
siopatológicos envolvidos.

Nesse contexto, destacaram-se os 
trabalhos sobre as formas familiares re-
lacionadas com as mutações de prese-
nilina 1 (PS-1) (cromossomo 14q24.3), 
presenilina 2 (PS-2) (cromossomo 1q31-
q42) e PPA (cromossomo 21q21.2), to-
das ocorrendo precocemente em de-
terminadas famílias PS-1 e PS-2, com 
atividade de gama-secretases (A). A ini-
bição da beta e da gama-secretase po-
deria prevenir a síntese de abetas e di-
minuir a formação de placas (C).

A apolipoproteína E (APOE) (cro-
mossomo 19q13.2) relaciona-se com 
formas familiares tardias e com casos 
esporádicos. A APOE existe nas formas 
e4, e3 e e2. Os indivíduos heterozigotos 
de e4 têm três vezes mais risco de de-

senvolver DA, e os homozigotos, oito 
vezes mais de ter a doença aos 75 anos 
de idade (A), em comparação com os e3 
Os portadores de e2 usufruem efeito 
protetor em relação à DA (B).

A causa molecular pela qual os 
indivíduos e4 seriam mais propensos 
a essa patologia estaria relacionada 
com a maior afinidade pela proteína 
abeta e sua agregação, com subse-
quente formação de fibrilas que se 
incorporariam à placa neurítica (C). 
Além desses genes, também se têm 
relacionado outros, como o da beta-
-secretase (envolvido na geração da 
abeta); a neprilisina, da enzima con-
versora da angiotensina (ECA), po-
tencialmente envolvida na degrada-
ção da abeta; o receptor relacionado 
com a sortilina (SORT-1), envolvido 
nos mecanismos de geração e reci-
clagem da proteína abeta; os genes 
responsáveis pelos receptores de li-
poproteína de muito baixa densida-
de (VLDLR), e os receptores de APOE 
(APOE R2). Ratos sem esses dois ge-
nes apresentam aumento da proteí-
na tau hiperfosforilada (B).

Outros relatos apontam polimor-
fismo da interleucina 1 (IL-1) nos ge-
nes IL-1A e IL-1B como intensamente 
associados à DA de início precoce. A 
IL-1 é citocina pró-inflamatória ex-
pressa em quantidade significativa 
na micróglia (C).

Finalmente, fundamental no con-
texto da discussão do presente traba-
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lho seria o gene da enzima de degrada-
ção da insulina (EDI) (localizado no 
cromossomo 10), uma metaloprotease 
que cataboliza a insulina e também 
pode ter papel fundamental no clea-
rance de abeta, sendo a EDI altamente 
expressa em cérebro, fígado, rins e 
músculos. Além disso, tem-se correla-
cionado a EDI com a regulação da de-
gradação da PPA em seu fragmento 
intracelular após a clivagem pela ga-
ma-secretase. Em culturas de células, a 
EDI foi capaz de agir sobre o beta-ami-
loide (B). É preciso assinalar que se ob-
servaram menores atividade e níveis 
de EDI e seu RNA mensageiro (RNAm) 
em tecido cerebral de DA, e que estu-
dos genéticos têm apontado locus no 
cromossomo 10, próximo à EDI, em 
certos casos de DA tardia (C).

Arvanitakis et al.3 estudaram, du-
rante nove anos, 824 religiosos católi-
cos, padres e freiras, todos com mais de 
55 anos, submetendo-os a cuidadosa 
observação clínica realizada anualmen-
te. Diagnosticou-se DM em 127 partici-
pantes (15,4%). Durante cinco anos e 
meio de observação, 151 pessoas de-
senvolveram DA e os diabéticos tive-
ram 65% mais risco de DA do que os 
não diabéticos. O DM também se asso-
ciou a níveis inferiores de cognição 
global, memória episódica, memória 
semântica, habilidade visuoespacial, 
bem como a 44% de decréscimo a mais 
na velocidade de percepção (B).

Craft et al.4 estudaram 23 pacientes 
com DA e 14 idosos, e mostraram efei-
to favorável da insulina e do análogo 
da somatostatina. Já Boyt et al.5 eviden-
ciaram que a insulina reduz os níveis 
séricos da PPA (B). Além disso, segundo 
Hong e Lee,6 a insulina poderia regular 
a fosforilação da proteína tau, base da 
formação dos emaranhados da dege-
neração neurofibrilar (C).

Em estudo de coorte norte-ameri-
cano, a incidência aumentada de dis-

túrbios cognitivos e de demência em 
grupos de origem africana e hispânica 
exibiu associação com maiores taxas 
de prevalência de diabetes do tipo 2.7 
Os autores sugerem que a prevenção 
eficaz da DM poderia reduzir a incidên-
cia destes distúrbios cognitivos em 
17% nestas populações (C).

Beeri et al.8 mostraram que a insuli-
na, em combinação com outras medi-
cações antidiabéticas, associa-se a me-
nos achados neuropatológicos de DA. 
Eles analisaram cérebros de 124 indiví-
duos diabéticos e 124 não diabéticos 
na faixa etária de 81,2 ± 9,3, sendo 
57,3% de mulheres, coletados no Banco 
de Cérebros da Mount Sinai School of 
Medicine, todos com demência grave. 
Classificaram os pacientes diabéticos 
de acordo com o perfil medicamentoso 
utilizado em vida: nenhuma medicação 
(n = 29), somente insulina (n = 49), ou-
tras medicações antidiabéticas que não 
a insulina (n = 28) ou insulina e outras 
medicações orais antidiabéticas (n = 
18). Estudaram, ainda, a densidade de 
placas neuríticas e emaranhados neu-
rofibrilares em várias regiões neocorti-
cais, no hipocampo, córtex entorrinal e 
na amígdala. Mostraram que nos diabé-
ticos tratados existiam, de modo signi-
ficativo, menos placas neuríticas (20%) 
que em todos os dos outros grupos, 
não havendo diferença no que se refere 
à degeneração neurofibrilar (B).

A segunda causa mais importan-
te de demência é de etiologia vascu-
lar (DV). O DM aumenta de cinco a 
dez vezes a incidência de arterioscle-
rose e de fatores de risco para de-
mência vascular (A), além de afetar a 
microcirculação. É própria dos diabé-
ticos a calcificação das camadas mé-
dias e íntimas das artérias (esclerose 
de Mönckeberg), principalmente se 
houver insuficiência renal. Sabe-se 
que lesões de DA e DV podem coexis-
tir em um mesmo paciente (A).

Os mecanismos pelos quais a DM 
e a síndrome metabólica podem afe-
tar a cognição – disfunção executiva, 
e alterações mnésico-atencionais em 
particular – incluem infartos cere-
brais, alterações da substância bran-
ca e do metabolismo cerebral e redu-
ção columétrica em hipocampos e 
lobos frontais. Explicando todos es-
ses fenômenos podem estar as alte-
rações da reatividade vascular e do 
metabolismo lipídico cerebral, o es-
tresse oxidativo e a neuroinflamação, 
relacionados com perturbações da 
reatividade vascular associada à re-
sistência insulínica.9 

Todos esses trabalhos apontam 
para a importância do tratamento do 
diabetes com o objetivo de diminuir a 
incidência de DA. Porém, os níveis de 
controle glicêmico e as drogas antidia-
béticas ideais para a prevenção e o 
alentecimento da evolução de déficits 
cognitivos em diabéticos não são co-
nhecidos (C). Também se devem incluir 
outras medidas preventivas em relação 
a enfermidades cerebrovasculares, 
como controle de peso, perfil lipídico, 
processos infecciosos e inflamatórios, e 
não se deve esquecer dos dentários, 
evitando-se o consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas. Além disso, aconse-
lham-se prática moderada de exercí-
cios físicos, ingestão de, no máximo, 
uma  quantidade moderada (até uma 
dose para mulheres e até duas para ho-
mens) de vinhos tintos (ricos em revas-
terol), hidratação apropriada e a cha-
mada dieta mediterrânea, e é 
funda mental abolir o tabagismo (B). 

Li et al.,8 ao estudarem cérebros 
de 110 indivíduos com idades entre 
65 e 79 anos, cognitivamente normais, 
compararam usuários de estatinas 
(sinvastatina, pravastatina, lovastatina 
ou atorvastaina) com não usuários 
dessas substâncias, e notaram que 
achados neuropatológicos de DA 
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ocorriam menos no grupo medicado 
com estatinas (B).

A avaliação cuidadosa da cogni-
ção dos pacientes diabéticos se im-
põe, em especial, quando o próprio 
indivíduo ou os familiares relatam 
problemas nessa área. Essa avaliação 
passa pelo exame neurológico e pela 
aplicação de testes de fluência verbal 
e praxias, teste do relógio e teste do 
miniexame do estado mental (MEEM) 
ou outro teste rápido de triagem cog-
nitiva, e solicita-se consulta especiali-
zada para realizar testes mais comple-
tos e específicos, quando necessário. 
Esses exames devem ainda ser efetua-
dos na eventualidade de questões no 
âmbito do direito cível, como nos ca-
sos de testamentos ou doações, ou 
quando se deseja verificar a capacida-
de de gerenciar empresas em circuns-
tâncias nas quais a família manifesta 
dúvidas a esse respeito (B).

Também é importante realizar 
diagnóstico diferencial com outras 
condições que possam desencadear 
manifestações cognitivas. Para isso, é 
usual solicitar hemograma e velocida-
de de hemossedimentação, taxas de 
ureia e creatinina, lipidograma, eletro-
forese de proteínas, níveis de vitamina 
B12, B1 e ácido fólico, hormônios ti-
reoidianos tri-iodotironina (T3) e tiro-
xina (T4) e os da suprarrenal, bem 
como do hormônio estimulante da ti-
reoide (TSH), do hormônio adrenocor-
ticotrófico (ACTH) e da sorologia para 
lues e, em determinados casos, para 
HIV (B). Os exames de imagem, espe-
cialmente a ressonância magnética 
(acrescida de avaliações de volumes e 
características espectroscópicas de 
certas áreas do cérebro), contribuem, 
de modo eficaz, tanto para o diagnós-
tico da DA como da DV, como também 
de diversas outras enfermidades nas 
quais pode haver comprometimento 
mental (B).

Doppler carotídeo e vertebrobasi-
lar, tomografia computadorizada, res-
sonância magnética, espectroscopia, 
tomografia por emissão de pósitrons 
(PET), tomografia computadorizada 
por emissão de fóton único (SPECT), 
angiotomografia, angiorressonância e 
substâncias para detecção de depósito 
amiloide, como o complexo B de Pitts-
burgh (PIB) (ainda não disponíveis no 
Brasil), ampliaram muito o conheci-
mento e permitiram melhor análise 
desses casos (B). No futuro, a este arma-
mentário poderá se somar o estudo 
pormenorizado do líquido cefalorra-
quidiano – com análise das relações en-
tre concentrações de abeta 42 e proteí-
na tau, significativamente diversas em 
pacientes com DA provável e indivídu-
os com outras doenças demenciantes, 
como as atrofias frontotemporais.

Na DA, tomografia e ressonância 
mostram sulcos cerebrais mais eviden-
tes, que traduzem atrofia cerebral e 
dilatação ex-vácuo dos ventrículos ce-
rebrais, com menor volume dos hipo-
campos, resultado de suas atrofias, 
sendo estas os primeiros sinais obser-
váveis da doença. A PET evidencia dimi-
nuição da atividade metabólica cerebral 
e a espectroscopia, de preferência em 
nível do giro do cíngulo, a princípio, au-
mento da relação mioinositol/creatina 
(Mi/Cr) e, posteriormente, diminuição 
dos picos de n-acetil-aspartato (NAA), 
com redução da relação NAA/Co (n-ace-
til-aspartato/colina) e incremento da 
relação Co/Cr (A).

Na DV, o Doppler pode evidenciar 
obstruções vasculares que também 
aparecerão na angiotomografia e na 
angiorressonância. Na tomografia e na 
ressonância magnética, evidenciam-se 
infartos lacunares múltiplos, áreas de 
gliose que traduzem microangiopatia, 
depósitos de hemossiderina causados 
por hemorragias anteriormente ocorri-
das, tortuosidades vasculares, atrofia 

cerebral e aumento dos ventrículos ce-
rebrais. A SPECT demonstra menos flu-
xo circulatório cerebral (A).

Quando os pacientes com diabetes 
apresentarem quadro clínico com alte-
rações cognitivas sugestivas de DA, 
dever-se-ão utilizar os medicamentos 
prescritos para essa enfermidade. Para 
os distúrbios da memória, recomen-
dam-se inibidores da acetilcolinestera-
se, com o objetivo de elevar os níveis 
de acetilcolina em áreas cerebrais, 
como o núcleo basal de Meynert, e são 
prescritos donepezil (dose inicial de 
5 mg pela manhã, com ou sem alimen-
to, elevando-se depois de quatro a seis 
semanas para 10 mg), rivastigmina, 
hoje mais utilizada sob a forma de ade-
sivos de absorção transdérmica (nas 
doses de 4,6 e 9,5 mg/dia) e galantami-
na de lenta liberação (dose inicial de 8 
mg pela manhã e com alimento, dose-
alvo de 16 mg a 24 mg) (A).

Outra droga prescrita para defici-
ências de memória é a memantina, que 
antagoniza o glutamato nos recepto-
res do n-metil-D-aspartato (NMDA), 
que  melhora a transmissão nervosa e 
impede o excesso de cálcio para o inte-
rior dos neurônios, resultantes da esti-
mulação pelo glutamato, e exerce, des-
se modo, efeito protetor especialmente 
nas mitocôndrias. A dose inicial é de 
5 mg, com ou sem alimento, com ele-
vação progressiva para duas doses diá-
rias de 10 mg ou 20 mg (A).

Recentemente, têm-se analisado 
duas novas drogas em estudos experi-
mentais. A primeira é o R-flurbiprofe-
no, agente seletivo para modular a 
quantidade da gama-secretase e, em 
consequência, reduzir a produção de 
abeta 42. Wilcock et al.11 utilizaram 
dose de 800  mg, duas vezes ao dia, 
que foi bem tolerada e apresentou 
bons resultados depois de 24 meses 
de tratamento. A outra droga é o hi-
drocloreto de dimebolina, há muito 
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empregado na Rússia como anti-hista-
mínico. Segundo Doody et al.,12 a dose 
inicial seria de 10 mg, três vezes ao dia, 
e uma semana depois, 20 mg, em cada 
três tomadas (C). Estudo multicêntrico 
internacional recente envolvendo 598 
pacientes, porém, falhou em demons-
trar a eficácia da droga (A). O fracasso 
provavelmente está ligado a atividade 
muito discreta anti-NMDA.13

Devem-se prescrever as medica-
ções eficazes nas fases iniciais da 
DA, pois, quando se aprofunda o es-
tado demencial, todas tendem a 
perder a eficácia.
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Atualização sobre hemoglobina glicada: 
manifestações clínicas

CoNCEITo DE HEMoGLoBINA 
GLICADA

O termo genérico “hemoglobina glica-
da” refere-se a um conjunto de subs-
tâncias formadas com base em reações 
entre a hemoglobina A (HbA) e alguns 
açúcares. O termo “hemoglobina glico-
silada” tem sido erroneamente utiliza-
do como sinônimo de hemoglobina 
glicada (HbA1c). O processo de “glica-
ção” de proteínas envolve uma ligação 
não enzimática e permanente com 
açúcares redutores como a glicose, ao 
contrário do processo de “glicosilação”, 
que envolve uma ligação enzimática e 
instável1 (Figura 1).

A HbA é a forma principal e nativa 
da hemoglobina, e a HbA0 é o princi-
pal componente da HbA. Na prática, 
ela corresponde à chamada fração não 

glicada da HbA. Por outro lado, a HbA1 
total corresponde a formas de HbA car-
regadas mais negativamente pela adi-
ção de glicose e outros carboidratos.

Existem vários subtipos de HbA1 
cromatograficamente distintos, como 
HbA1a1, HbA1a2, HbA1b e HbA1c. 
Desses todos, a fração HbA1c, ou ape-
nas A1c, é a que se refere à hemoglobi-
na glicada propriamente dita, cujo ter-
minal valina da cadeia beta está unido 
à glicose por meio de uma ligação está-
vel e irreversível (Figura 2).

No decorrer dos anos ou das dé-
cadas, a hiperglicemia prolongada 
promove o desenvolvimento de le-
sões orgânicas extensas e irreversíveis, 
afetando olhos, rins, nervos, vasos 
grandes e pequenos, assim como a 
coagulação sanguínea. Os níveis de 
glicose sanguínea persistentemente 

elevados são tóxicos ao organismo 
por três mecanismos diferentes: me-
diante a promoção da glicação de 
proteínas, pela hiperosmolalidade e 
pelo aumento dos níveis de sorbitol 
dentro da célula, conforme apresenta-
do na Figura 3 (A).2

IMPLICAçÕES CLÍNICAS 
DoS NÍVEIS ELEVADoS DE 
HEMoGLoBINA GLICADA

A HbA1c,  componente menor da he-
moglobina, é encontrada em indivídu-
os adultos não diabéticos em uma pro-
porção de 1 a 4%. Na prática, os valores 
normais de referência vão de 4 a 6%. 
Níveis de HbA1c > 7% estão associados 
a risco progressivamente maior de 
complicações crônicas. Por isso o con-
ceito atual de tratamento do diabetes 

Figura 1 Moléculas de glicose ligadas à 
molécula de hemoglobina, formando a 
hemoglobina glicada. Figura 2 As diferentes frações da hemoglobina.
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define a meta de 7% (ou de 6,5%, de 
acordo com algumas sociedades médi-
cas) como limite superior acima do 
qual está indicada a revisão do esque-
ma terapêutico em vigor. As Figuras 4 e 
5 mostram o impacto do mau controle 
glicêmico sobre o risco relativo de 
complicações microvasculares no estu-
do Diabetes Control and Complica-
tions Trial (DCCT) e do risco de compli-
cações micro e macrovasculares no 
United Kingdom Prospective Diabetes 
Study (UKPDS) (A).3,4

TESTES DIAGNÓSTICoS 
BASEADoS NA GLICAção DE 
PRoTEÍNAS

O processo de glicação de proteínas 
não se restringe apenas à ligação da 
glicose com a hemoglobina, formando 
a hemoglobina glicada. Muito pelo 
contrário, esse processo estende-se, 
praticamente, a muitas das proteínas 
do organismo, contribuindo para a ge-
ração dos chamados produtos finais da 
glicação avançada (AGEs), os quais de-
sempenham importante papel no au-
mento do risco das complicações crô-
nicas do diabetes.

Do ponto de vista de recursos la-
boratoriais de avaliação do controle 
da glicemia, a glicação da albumina é 
outro processo decorrente da glicação 
das proteínas, gerando a chamada “al-
bumina glicada”. Esse analito conside-
rado melhor marcador do controle 
glicêmico do que a HbA1c, uma vez 
que a glicação da albumina não é afe-
tada pela alteração no tempo de so-
brevida das hemácias, como acontece 
no teste de HbA1c, o qual pode ser 
profundamente influenciado pela pre-
sença de processos hemolíticos e de 
hemoglobinas anormais. Alguns auto-
res consideram que o uso da albumina 
glicada está especialmente indicado a 

SORBITOL

COMPLICAçõES DIABéTICAS

•	 Polineuropatia
•	 Retinopatia diabética
•	 Insuficiência renal
•	 Hipercoagulabilidade
•	 Catarata
•	 Hipertensão

•	 Infarto do miocárdio
•	 Acidente vascular cerebral
•	 Doença vascular periférica
•	 Amputações
•	 Perfusão placentária diminuída  

na gravidez

HIPERGLICEMIA PERSISTENTE

GLICAçãO  
DE SUBSTâNCIAS

HIPEROSMOLARIDADE

Figura 3 Mecanismos de desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes.
Adaptado de Lang F. Hormones – Late complications of prolonged hyperglycemia (dia-
betes mellitus). In: Silbernagl S, Lang F. Color atlas of pathophysiology. New York: Thieme 
Stuttgart, 2000; p. 291.
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Figura 4 A1c e risco relativo de complicações microvasculares: DCCT.3

Figura 5 HbA1c e risco relativo de complicações micro e macrovasculares: UKPDS.4,5

o

Redução no risco de complicações para cada 1% de redução da A1c média

37

212 1
14

43

Re
du

çã
o 

de
 ri

sc
o 

(%
) 50

40

30

20

10

0
Microvascular

UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study; IM, infarto do miocárdio;
DVP, doença vascular periférica
Stratton IM et al. Br Med J. 200;321:405-12.

Qualquer desfecho 
relacionado 
ao diabetes

Óbito relacionado 
ao diabetes

IM fatal e 
nã fatal

Amputação ou 
óbito por DVP

Correlação entre A1c e o risco de complicações: UKPDS

DM tipo 2



363

2014-2015     Diretrizes SBD

pacientes com diabetes submetidos à 
hemodiálise. Entretanto deve-se res-
saltar que os níveis ideais de albumina 
glicada ainda não foram definitiva-
mente estabelecidos e que os resulta-
dos desse teste podem ser influencia-
dos pela presença de proteinúria 
maciça, doença intestinal perdedora 
de proteínas ou pelo tratamento com 
diálise peritoneal.5 O teste de albumi-
na glicada reflete a média dos níveis 
glicêmicos das últimas duas a três se-
manas, enquanto o teste de HbA1c 
reflete a média dos níveis glicêmicos 
dos últimos dois a quatro meses. Não 
é um teste regularmente disponível 
na prática laboratorial diária (B).

O teste da frutosamina também 
tem como base a glicação de proteí-
nas, sendo resultante da interação en-
tre a glicose plasmática e a lisina, pre-
sente na molécula de albumina e de 
outras proteínas. É mais comumente 
utilizado do que o teste de albumina 
glicada, embora não seja facilmente 
disponível na prática laboratorial diá-
ria. Como a albumina, maior compo-
nente da frutosamina, tem meia-vida 
curta, cerca de duas a três semanas, o 
teste da frutosamina reflete o controle 
glicêmico a curto prazo. A utilidade 
clínica do teste de frutosamina não 
está bem estabelecida, sendo esse re-
curso geralmente recomendado em 
situações nas quais o teste de HbA1c 
apresente algum problema. Além dis-
so, não há estudos demonstrando a 
utilidade do teste como marcador do 
desenvolvimento de complicações re-
lacionadas com o diabetes (D).6

CoRRELAção ENTRE o NÍVEL 
DE HEMoGLoBINA GLICADA E 
oS NÍVEIS MÉDIoS DE GLICoSE 
SANGUÍNEA

O estudo DCCT3,4 forneceu a validação 
inicial da HbA1c como uma ferramen-

ta de prognóstico para as complica-
ções crônicas e, também, uma padro-
nização do método laboratorial.

Com base no DCCT e no UKPDS,4,5 
estabeleceu-se que os níveis de HbA1c 
> 7% estão associados a risco maior de 
complicações crônicas. Por essa razão, 
o conceito de tratamento por objetivos 
define 7% como o limite su perior do 
valor aceitável para um paciente com 
diabetes bem controlado. Mais recen-
temente, a Sociedade Brasileira de Dia-
betes (SBD) estabeleceu a meta de 
HbA1c < 7% para caracterização do 
bom controle glicêmico (D).7

Em agosto de 2008 foi publicado 
um trabalho de revisão dos valores de 
correspondência entre níveis de HbA1c 
e respectivos níveis de glicemia, com 
base nos achados do A1c-Derived Ave-
rage Glucose Study Group (ADAG), re-
visando os valores inicialmente indica-
dos pelo DCCT8, conforme mostra o 
Quadro 1.

Com base nos resultados do ADAG, 
a Associação Americana de Diabetes 
(ADA), a Associação Europeia para o Es-
tudo do Diabetes (EASD) e a Federação 
Internacional de Diabetes (IDF) lança-
ram, em junho de 2008, uma intensa 

campanha de divulgação do novo con-
ceito de glicemia média estimada 
como uma nova forma de expressão de 
resultados em mg/dl para substituir a 
expressão usual de resultados em ter-
mos de percentual de hemoglobina 
glicada atualmente utilizada.8 Para faci-
litar os cálculos de conversão de níveis 
de HbA1c para níveis de glicemia mé-
dia estimada ou desta para valores 
correspondentes de HbA1c, a ADA dis-
ponibiliza uma calculadora automáti-
ca no site <http://professional.diabetes.
org/glucosecalculator.aspx>.

o IMPACTo DAS GLICEMIAS 
MAIS RECENTES É MAIoR Do 
QUE o DAS “MAIS ANTIGAS” 
SoBRE oS NÍVEIS DE 
HEMoGLoBINA GLICADA

Tradicionalmente, a HbA1c tem sido 
considerada representativa da média 
ponderada global das glicemias mé-
dias diárias (incluindo glicemias de je-
jum e pós-prandial) durante os últimos 
dois a três meses.

Na verdade, a glicação da hemoglo-
bina ocorre ao longo de todo o período 
de vida do glóbulo vermelho, que é de, 

QUADRo 1 Novos valores de correspondência entre níveis de HbA1c e 
glicemia média estimada, segundo o ADAG

valores de a hba1c  
(%)

valores correspondenTes de  
Glicemia média esTimada (mg/dl)

4 68

5 97

6 126

7 154

8 183

9 212

10 240

11 269

12 298

Nathan, DM et al. Translating the A1c Assay Into Estimated Average Glucose Values. Diabetes Care, 
2008; 31:1-6.8
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aproximadamente, 120 dias. Porém, den-
tro destes 120 dias, a glicemia recente é a 
que mais influencia o valor da HbA1c.

De fato, os modelos teóricos e os es-
tudos clínicos sugerem que um paciente 
em controle estável apresentará 50% de 
sua HbA1c formada no mês precedente 
ao exame, 25% no mês anterior a este e 
os 25% remanescentes no terceiro ou 
quarto mês antes do exame (B).11

O impacto de qualquer variação 
significativa (em sentido ascendente 
ou descendente) na glicemia média 
será “diluído” dentro de três ou quatro 
meses, em termos de níveis de HbA1c. 
A glicemia mais recente causará o 
maior impacto nos níveis de HbA1c.

FREQUÊNCIA RECoMENDADA 
PARA A REALIZAção DoS 
TESTES DE HEMoGLoBINA 
GLICADA

A quantidade de glicose ligada à he-
moglobina é diretamente proporcional 
à concentração média de glicose no 
sangue. Uma vez que os eritrócitos têm 
um tempo de vida de, aproximada-
mente, 120 dias, a medida da quanti-
dade de glicose ligada à hemoglobina 
pode fornecer uma avaliação do con-
trole glicêmico médio no período de 
90 a 120 dias antes do exame.

Em virtude de os resultados do 
exame fornecerem informação retros-
pectiva sobre dois a quatro meses pre-
cedentes, a realização de um teste de 
HbA1c a cada três meses fornecerá da-
dos que expressam a glicose sanguínea 
média no passado recente (dois a qua-
tro meses antes do exame).

Os exames de HbA1c devem ser rea-
lizados regularmente em todos os pa-
cientes com diabetes. Primeiramente, 
para documentar o grau de controle gli-
cêmico em sua avaliação inicial e, subse-
quentemente, como parte do atendi-
mento contínuo do paciente. (Figura 6).

IMPoRTANTE

Estudos clínicos publicados em 2008 mostraram que a variabilidade glicêmica, 
caracterizada pela amplitude de variação dos níveis glicêmicos nos diversos horários do 
dia, constitui-se em um fator de risco isolado e independente dos níveis médios de 
glicemia em termos de potencial de risco para a função endotelial, favorecendo as 
complicações cardiovasculares no paciente diabético.9, 10 Como a HbA1c reflete apenas 
o nível médio da glicemia nos últimos dois a quatro meses, há necessidade de se avaliar, 
também, o aspecto da variabilidade glicêmica dos dados de glicemia. Os fabricantes de 
monitores de glicemia oferecem recursos informatizados para a análise dos resultados 
das glicemias, fornecendo os valores da glicemia média do período e do desvio-padrão 
da amostra (B)

Adaptado de Chandalia HB, Krishnaswamy PR. Glycated hemoglobin. Current Science. 2002; 
83(12):1522-1532.

Figura 6 Impacto das glicemias mais recentes versus as “mais antigas” sobre os níveis de 
HbA1c.

FREQUÊNCIA RECoMENDADA DoS TESTES DE HEMoGLoBINA GLICADA 
Os testes de HbA1c devem ser realizados, pelo menos, duas vezes ao ano para todos os 
pacientes diabéticos e quatro vezes por ano (a cada três meses) para pacientes que se 
submeterem a alterações do esquema terapêutico ou que não estejam atingindo os 
objetivos recomendados com o tratamento vigente (D).12

NÍVEIS RECoMENDADoS DE 
HEMoGLoBINA GLICADA PARA 
CRIANçAS, ADoLESCENTES E 
PoPULAçÕES ESPECIAIS (D)12

As metas ideais de HbA1c em crianças e 
adolescentes ainda não estão rigidamen-
te determinadas, diferente mente do que 
ocorre com os indivíduos adultos. Com o 
aumento da prevalência do diabetes nos 
jovens e o uso crescente da concentração 
de HbA1c como indicador do controle da 
glicemia, é importante o desenvolvimen-
to de níveis de referência e padrões de 
bom controle para essa faixa etária.

No estabelecimento dos objeti-
vos para um bom controle glicêmico 
em crianças e adolescentes, os princi-
pais aspectos que devem ser consi-
derados são:
•	 Crescimento e desenvolvimento 

ade    quados.
•	 Baixo risco de hipoglicemia (princi-

palmente em crianças com menos 
de 8 anos de idade, quando o de-
senvolvimento neurológico ainda 
não está completo).

•	 O nível de controle glicêmico na 
faixa pré-puberal também é im-
portante para prevenir o desenvol-
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vimento futuro de complicações 
crô nicas do diabetes.

•	 Durante a puberdade, há um au-
mento dos níveis de HbA1c.
A frequência de testes de HbA1c 

na infância e na adolescência vai de-
pender das disponibilidades locais e 
do nível de controle alcançado, poden-
do variar de dois a quatro por ano. É 
aconselhável que se tenha pelo menos 
uma avaliação de HbA1c por ano.

A ADA recomenda que as metas de 
HbA1c sejam definidas também em 
função dos níveis de glicemia pré-pran-
dial, como mostra o Quadro 2.

EM DIABÉTICoS IDoSoS (D)12

Nos pacientes idosos, o alvo da HbA1c 
deve ser individualizado. Os idosos 
em boas condições clínicas e que 
apresentam complicações microvas-
culares são os que, provavelmente, 
mais se beneficiariam de um controle 
glicêmico intensivo. No entanto, os 
riscos de um controle glicêmico inten-
sivo, incluindo hipoglicemia, trata-
mentos concomitantes múltiplos, in-
terações entre as drogas e os seus 
efeitos colaterais, devem ser conside-
rados na equação do risco-benefício.

Para adultos idosos, porém saudáveis, 
um nível de A1C < 75% estaria incado. 
Idosos com condições clínicas mais com-
plexas podem atingir uma A1C < 8%.

Para adultos idosos já fragilizados, 
indivíduos com esperança de vida limita-
da e outros nos quais os riscos do contro-
le glicêmico intensivo são maiores do 
que os benefícios potenciais, um nível de 
HbA1c de 5% pode ser mais apropriado. 

PARA GESTANTES CoM  
DIABETES (D)12,13

Gestantes com diabetes apresentam risco 
aumentado de aborto espontâneo e de 
malformação congênita fetal. A magnitude 
destes riscos depende, principalmente, do 
grau de controle metabólico do diabetes 
no período pré-concepcional e no primei-
ro trimestre da gestação. A mulher diabéti-
ca que pretende engravidar deve ser enco-
rajada a atingir o melhor controle 
metabólico possível antes e durante a ges-
tação. Os níveis de HbA1c recomendados 
para minimizar os riscos também são os 
menores possíveis, não devendo ultrapas-
sar o limite de 1% acima do valor normal 
do método. Durante a gestação, a HbA1c 
não deve ser usada como parâmetro de 
avaliação para eventuais alterações da con-
duta terapêutica devido ao longo período 

QUADRo 2 Metas de HbA1c e de níveis glicêmicos para crianças e adolescentes – American Diabetes  
Association –  2014 12

idade 
(anos)

meTa de 
hba1c (%)

meTas de Glicemia (mg/dl)
comenTários

pré-prandial ao deiTar

0 - 6 < 8,5 100-180 110-200 Alto risco e alta vulnerabilidade a hipoglicemias

6 - 12 < 8 90-180 100-180
Risco de hipoglicemia e risco relativamente baixo 
de complicações antes da puberdade

13 - 19 < 7,5 90-130 90-150

Risco de hipoglicemia grave

Problemas psicológicos e de desenvolvimento

Meta de < 7% é razoável se puder ser atingida 
sem risco de hipoglicemias importantes

necessário para que os níveis glicêmicos 
alterados possam se refletir nos níveis de 
HbA1c observados. Durante a gravidez, é 
muito mais importante o controle rígido 
dos níveis de glicemias de jejum e pós-
-prandiais do que dos níveis de HbA1c.

TEMPo PARA o REToRNo  
Ao NoRMAL DoS NÍVEIS  
DE HEMoGLoBINA GLICADA 
DEPoIS DA NoRMALIZAção 
DoS NÍVEIS DE GLICoSE 
SANGUÍNEA MEDIANTE 
TRATAMENTo ADEQUADo

Os níveis de HbA1c não retornam ao nor-
mal imediatamente após a normalização 
dos níveis de glicose sanguínea, demo-
rando de oito a dez semanas, aproxima-
damente, para serem totalmente norma-
lizados (B),11 como mostra a Figura 7.

Isso significa que, para a avaliação 
da eficácia do tratamento, os níveis de 
HbA1c deverão ser avaliados somente 
um a dois meses depois do início ou da 
modificação da terapia. Antes disso, os 
níveis de HbA1c não refletirão o verda-
deiro efeito da mudança recente do tra-
tamento, o qual poderá ser verificado 
pela avaliação dos níveis de glicose san-
guínea, a qual reage mais rapidamente 
ao início ou à alteração da terapia.
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A META DE < 7% DE 
HEMoGLoBINA GLICADA 
É APLICÁVEL A ALGUNS 
MÉToDoS LABoRAToRIAIS, 
MAS Não A ToDoS oS 
MÉToDoS DISPoNÍVEIS 

Essa é uma questão muito importante: 
na realidade, a meta de se atingir um 
nível < 7% foi validada para o método 
utilizado no DCCT, baseado em dife-
renças na carga iônica (high performan-
ce liquid chromatography [HPLC] ou, 
em português, cromatografia líquida 
de alta eficiência [CLAE]).

Com o intuito de se evitarem pro-
blemas na interpretação dos níveis de 
HbA1c obtidos pelos diversos métodos 
laboratoriais, foi criado um projeto es-
pecial: o National Glycohemoglobin 
Standardization Program (NGSP), dis-
ponível no site <http:// www.ngsp.org/
prog/index.html>. Esse programa pro-
move a padronização das determina-
ções do teste de HbA1c com relação ao 
método utilizado no DCCT. Ao acessar 
o site, escolha a opção Certified Metho-
ds/Labs UPDATED 11/08. Nessa opção 
estão disponíveis a lista de métodos 

certificados pelo NGSP (opção: List of 
NGSP Certified Methods) e a lista de la-
boratórios clínicos também certifica-
dos pelo NGSP (opção: List of NGSP 
Certified Laboratories).

USo DA HEMoGLoBINA 
GLICADA PARA o DIAGNÓSTICo 
Do DIABETES

As novas recomendações da ADA quan-
to à utilização da HbA1c para fins diag-
nósticos define os seguintes pontos de 

corte para a interpretação dos resulta-
dos: níveis de HbA1c ≥ 6,5% caracteriza-
riam a presença de diabetes, enquanto 
níveis de HbA1c < 5,7% excluiriam o 
diagnóstico de diabetes. Portanto, ní-
veis intermediários entre 5,7% e 6,4% 
seriam indicativos de pré-diabetes, con-
forme mostra a Figura 8.12

A polêmica sobre o uso da HbA1c 
como parâmetro diagnóstico do diabe-
tes e do pré-diabetes ainda está longe 
de ser resolvida. Ainda existem aspectos 
importantes que precisam ser esclareci-

Figura 7 Taxa de redução de HbA1c em pacientes bem controlados com tratamento adequado. 
Adaptado de: Chandalia HB, Krishnaswamy PR. Glycated hemoglobin. Current Science. 2002; 83(12):1522-1532.
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Figura 8 Níveis de corte para o uso da HbA1c no diagnóstico do diabetes.

A Hemoglobina Glicada no Diagnóstico do Diabetes
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Os pontos de corte mencionados referem-se à utilização de métodos laboratoriais 
certifi cados pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)2
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dos antes que essa proposta seja defini-
tivamente incorporada às práticas mé-
dicas usuais na atenção ao diabetes. Do 
ponto de vista conceitual, o teste de 
HbA1c reflete efetivamente a média de 
controle glicêmico dos últimos dois a 
quatro meses, sendo, portanto, um re-
flexo mais confiável da existência de hi-
perglicemia importante, em compara-
ção com resultados pontuais dos testes 
de glicemia atualmente utilizados para 
a caracterização clínica e laboratorial do 
diabetes e do pré-diabetes.

De acordo com os conceitos tra-
dicionalmente vigentes, os pontos de 
corte para a caracterização do pré-dia-
betes estão definidos entre 100 mg/
dl e 126 mg/dl. Acima desse último 
valor estaria caracterizada a presença 
do diabetes. Surge então a pergunta 
óbvia: não estaríamos utilizando pa-
drões extremamente simplistas para o 
diagnóstico dessas condições, usando 
resultados pontuais de glicemia, bas-
tante sujeitos a variações intraindivi-
duais que podem prejudicar sua inter-
pretação? O teste de HbA1c não seria 
um padrão diagnóstico mais confiável 
pelo fato de refletir a glicemia média 
dos dois a quatro meses anteriores 
ao teste? Diante desse questiona-
mento, como fazer a opção entre os 
testes pontuais de glicemia e o teste 
de HbA1c para fins diagnósticos? O 
estudo ADAG definiu as correlações 
entre os níveis de HbA1c e seus cor-
respondentes valores de glicemia mé-
dia em mg/dl e foi desenvolvido para 
simplificar a expressão dos resultados 
de HbA1c de uma forma muito mais 
compreensível, tanto para o paciente 
quanto para o médico.8

Assim, do ponto de vista da comu-
nicação médico-paciente, faz muito 
mais sentido expressar o resultado de 
um teste de HbA1c = 6,5% como equi-
valente a uma glicemia média estima-

da de 140 mg/dl. Ao se incorporar o 
teste de HbA1c como recurso diagnós-
tico, deve-se ressaltar que os pontos de 
corte desse método que utiliza a glice-
mia média estimada diferem significa-
tivamente daqueles do método que 
utiliza os resultados de glicemias pon-
tuais em mg/dl. O Quadro 3 resume os 
critérios diagnósticos e os correspon-
dentes valores de HbA1c em termos de 
glicemia média estimada, de acordo 
com os resultados do estudo ADAG.*

Mas o debate não para por aqui. 
Um amplo estudo conduzido na Aus-
trália,14 avaliando a utilidade da HbA1c 
para rastreio e diagnóstico do diabe-
tes na prática diária, mostrou que um 
resultado de HbA1c de 5,5% ou me-
nos (e não 5,7%, como recomenda a 
ADA) exclui a presença de diabetes, 
enquanto um resultado de 7% ou 
mais (e não 6,5%, como recomenda a 
ADA) confirma o diagnóstico de dia-
betes. Esse estudo foi publicado on-li-
ne no Diabetes Care em 12 de janeiro 
de 2010.

IMPLICAçÕES CLÍNICAS 
NA INTERPRETAção DoS 
RESULTADoS Do TESTE DE 
HEMoGLoBINA GLICADA

Tendo em vista a variabilidade dos 
métodos laboratoriais disponíveis e, 
consequentemente, a ampla faixa de 
variação de “valores normais”, é funda-
mental que o médico clínico tenha 
uma noção inteligente dos aspectos 
laboratoriais do teste de HbA1c. So-
mente assim ele poderá esclarecer 
suas dúvidas junto ao laboratório clí-
nico e, desta forma, acompanhar ade-
quadamente e interpretar correta-
mente os resultados dos testes de 
HbA1c.

Com alguma frequência, os resul-
tados do teste de HbA1c podem não 
estar compatíveis com a condição clí-
nica do paciente e/ou com os níveis 
efetivos de glicemia que o paciente 
apresenta nos diversos horários do 
dia. O Quadro 4 resume as principais 
condições clínicas que podem inter-
ferir no resultado do teste de HbA1c, 
dificultando sua correta utilização.7

QUADRo 3 Critérios diagnósticos e os correspondentes valores de HbA1c em 
termos de glicemia média estimada, de acordo com os resultados do estudo 
ADAG

nível de 
hemoGlobina 

Glicada – (hba1c)

nível equivalenTe de 
Glicemia média 

esTimada 

inTerpreTação 
diaGnósTica 

do resulTado

Acima de 6,5% 140 mg/dl Presença de diabetes

Entre 5,7% e 6,4% 117 a 137 mg/dl

Presença de risco 
aumentado de 
desenvolvimento de 
diabetes (Pré-diabetes)

Abaixo de 5,7% 117 mg/dl Ausência de diabetes

Nathan, DM et al. “Translating the A1C Assay into Estimated Average Glucose Values“ (ADAG STUDY). 
Diabetes Care 31:1-6, 2008.8
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QUADRo 4 Principais condições clínicas que podem interferir no resultado do teste de HbA1c

condições que promovem redução do valor real da hba1c em função da diminuição do número  
de eriTróciTos, dos níveis de hemoGlobina e do hemaTócriTo

•	 Anemias hemolíticas de diferentes etiologias
•	 Hemoglobinopatias (podem resultar em valores falsamente 

elevados ou diminuídos, conforme a metodologia aplicada)
•	 Comprometimento da medula óssea por radiação, toxinas, 

fibrose, tumores
•	 Deficiência nutricionais de ácido fólico, vitaminas  

B6 e B12

•	 Hipertiroidismo
•	 Queimaduras graves, com perda de líquido proteico. Leucemia
•	 Mieloma múltiplo
•	 Deficiência de eritropoietina secundária a comprometimento 

renal Intoxicação por chumbo
•	 Presença de grandes quantidades de vitamina C e E pode inibir 

a glicação da hemoglobina

condições que promovem aumenTo do valor real da hba1c

•	 Presença de hemoglobina carbamilada (hemoglobina 
quimicamente modificada e resultante da ligação da ureia à 
hemoglobina) ocorrendo em pacientes com insuficiência renal

•	 Deficiência nutricional de ferro pode provocar aumento 
significativo (> 2%) nos níveis de HbA1c

•	 Presença de hemoglobina acetilada (hemoglobina 
quimicamente modificada e resultante da ligação do salicilato 
com a hemoglobina) ocorrendo em pacientes em uso de doses 
elevadas de ácido acetilsalicílico

•	 Condições que promovem aumento do número de glóbulos 
vermelhos e/ou do valor do hematócrito

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais

recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

Os níveis de glicose sanguínea persistentemente elevados são tóxicos ao organismo por três mecanismos 
diferentes: mediante a promoção da glicação de proteínas, pela hiperosmolalidade e pelo aumento dos níveis  
de sorbitol dentro da célula

A

Níveis de HbA1c acima de 7% estão associados a um risco progressivamente maior de complicações crônicas A

O teste de albumina glicada reflete a média dos níveis glicêmicos das últimas duas a três semanas, enquanto o 
teste de HbA1c reflete a média dos níveis glicêmicos dos últimos dois a quatro meses

B

A utilidade clínica do teste de frutosamina não está bem estabelecida, sendo esse recurso, geralmente, 
recomendado em situações nas quais o teste de HbA1C apresente algum problema. Além disso, não há estudos 
demonstrando a utilidade do teste como marcador do desenvolvimento de complicações relacionadas com o 
diabetes

D

Mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes estabeleceu a meta de HbA1c menor que 7% para 
caracterização do bom controle glicêmico

D

A variabilidade glicêmica, caracterizada pela amplitude de variação dos níveis glicêmicos nos diversos horários do 
dia, constitui-se em um fator de risco isolado e independente dos níveis médios de glicemia em termos de 
potencial de risco para a função endotelial, favorecendo as complicações cardiovasculares no paciente diabético

B

Os modelos teóricos e os estudos clínicos sugerem que um paciente em controle estável apresentará 50% de sua 
HbA1c formada no mês precedente ao exame, 25% no mês anterior a este e os 25% remanescentes no terceiro ou 
quarto mês antes do exame

B

Os testes de HbA1c devem ser realizados, pelo menos, duas vezes ao ano para todos os pacientes diabéticos e 
quatro vezes por ano (a cada 3 meses) para pacientes que se submeterem a alterações do esquema terapêutico ou 
que não estejam atingindo os objetivos recomendados com o tratamento vigente

D

As metas ideais para a HbA1c em crianças e adolescentes ainda não estão rigidamente determinadas, 
diferentemente do que ocorre com os indivíduos adultos. Para essa definição, devem ser levadas em consideração 
algumas condições, tais como idade e estado de crescimento e desenvolvimento, além do risco de hipoglicemia

D

(continua)
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recomendação ou conclusão
Grau de  

recomendação

Em idosos, a definição da meta de HbA1c deve levar em consideração os riscos de um controle glicêmico 
intensivo, incluindo hipoglicemia, tratamentos concomitantes múltiplos; interações entre as drogas e os seus 
efeitos colaterais devem ser considerados na equação do risco-benefício

D

Gestantes com diabetes apresentam risco aumentado de aborto espontâneo e de malformação congênita fetal.  
A magnitude destes riscos depende, principalmente, do grau de controle metabólico do diabetes no período 
pré-concepcional e no 1o trimestre da gestação

D

Os níveis de HbA1c não retornam ao normal imediatamente após a normalização dos níveis de glicose sanguínea, 
demorando de 8 a 10 semanas, aproximadamente, para serem totalmente normalizados

B

Apesar de ter sido recentemente indicado para fins de diagnóstico do diabetes, a utilização da HbA1c no rastreio 
ou no diagnóstico da doença é uma opção diagnóstica com especificidade, porém, sem sensibilidade

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de 
casos – estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, ba sea da em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

QUADRo 5 Recomendações e conclusões finais (continuação)
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Transplante de células-tronco  
no diabetes mellitus

Estamos vivendo um período de 
descobertas na medicina como um 
todo. O transplante de células-tronco 
e a terapia celular têm deixado de ser 
vistos como tema de ficção científica 
e estão passando a fazer parte do 
noticiário da mídia leiga e das revistas 
científicas de primeira linha. 

Como a maioria dos médicos não 
frequentou disciplinas formais de tera-
pia celular na sua formação, uma grande 
lacuna ainda existe neste campo de 
conhecimento. Com isso, o objetivo deste 
capítulo será fazer uma atualização geral 
sobre células-tronco e mostrar o que há 
de estudos clínicos até o momento rela-
cionados com o diabetes mellitus. 

ENTENDENDo MELHoR               
AS CÉLULAS-TRoNCo

Células-tronco são um tipo especial de 
células, relativamente pouco frequen-
tes em adultos e que têm duas carac-
terísticas básicas e principais (Figura 1):

Auto-renovação, ou seja, ser capaz 
de se dividir e se autoperpetuar (divi-
são simétrica).

Formação de células mais maduras ou 
mais diferenciadas (divisão assimétrica).1 

DIFERENTES TIPoS                         
DE CÉLULAS-TRoNCo

Cada tipo de célula-tronco tem poten-
cial diferente de promover o fenômeno 

Divisão simétrica Divisão assimétrica

Figura 1 Processo de divisão simétrica (autorrenovação) e assimétrica (diferenciação em 
células mais maduras) das células-tronco.  

de diferenciação celular, ou seja, “trans-
formar-se” em uma célula mais madura. 

Sem dúvida, a célula com maior 
capacidade de diferenciação é a célula-
tronco totipotente. Esta célula é o 
resultado das primeiras divisões celu-
lares ocorridas a partir do zigoto. Ela 
tem capacidade de se diferenciar em 
todos os tecidos do embrião e tam-
bém nos anexos embrionários, como 
placenta. Essa célula não tem sido uti-
lizada como potencial ferramenta tera-
pêutica em doenças humanas. 

Após vários ciclos de divisão celu-
lar a partir do zigoto, as células-tronco 
perdem a capacidade de formar teci-
dos placentários, mas mantêm a capa-
cidade de formar todos os tecidos das 
três principais camadas do embrião 

(endoderma, mesoderma e ectoderma). 
A essa célula damos o nome de célula-
tronco embrionária, que é considerada 
uma célula-tronco pluripotente.1 

As células-tronco embrionárias (CTE) 
se localizam na massa interna do blasto-
cisto em torno do 15o dia de fertilização. 
A cultura de CTE de animais ocorreu na 
década de 1960, porém somente em 
1998 James Thomson cultivou a primeira 
linhagem humana de CTE. Em 2008, o 
Brasil desenvolveu sua primeira linha-
gem de CTE humanas para pesquisas. 

Em cultivo de laboratório, as CTE 
apresentam uma capacidade muito 
característica que as distinguem de 
outras células-tronco: a capacidade 
de gerar teratomas. Por isso é que 
no seu uso terapêutico as CTE nunca 
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podem ser injetadas diretamente em 
um paciente, pois gerariam teratomas. 
Classicamente, a forma de se driblar 
este inconveniente é diferenciando esta 
CTE in vitro em células mais especializa-
das de interesse e, em seguida, infundi
-las no paciente em questão. Esta dife-
renciação in vitro é feita cultivando as 
CTE juntamente com fatores de cresci-
mento e diferenciação já conhecidos e 
numa sequência predeterminada, 

Em 2010, a empresa privada ame-
ricana Geron Corporation obteve a pri-
meira aprovação pelo FDA para dar 
início ao uso de pesquisa em huma-
nos com CTE. Foram incluídos quatro 
pacientes com lesão total em medula 
espinhal e foram infundidos oligoden-
trócitos derivados de CTE nestes pacien-
tes. O estudo ainda não foi publicado 
e, infelizmente, por motivos financei-
ros as pesquisas com CTE deste grupo 
foram paralisadas no final de 2011. Em 
janeiro de 2012, porém, foi publicado o 
primeiro estudo que avaliou o efeito da 
infusão de células da retina diferencia-
das a partir de CTE.  Dois pacientes com 
amaurose devido à degeneração macu-
lar foram incluídos e os resultados ini-
ciais parecem promissores.2 

Um dos grandes obstáculos ao uso 
de CTE é o fato de o material genético 
delas ser diferente do receptor destas 
células, sendo obrigatório o uso con-
comitante de imunomoduladores para 
evitar a rejeição destas células. 

Na tentativa de driblar o entrave da 
rejeição na terapia com CTE, em 2007, 
o grupo japonês Shinya Yamanaka 
desenvolvou as chamadas iPS - induced 
plutipotent stem cells. A partir de células 
adultas, como por exemplo fibroblas-
tos da pele do paciente, pesquisadores 
introduzem um vírus que carreia genes 
capazes de induzir esta célula madura 
a retornar ao estágio de CTE. Com isso, 
se consegue driblar dois pontos cru-
ciais da terapia com CTE: a rejeição e 
questões religiosas concernentes ao 

uso de embriões. Até o momento, não 
há pesquisas em humanos com as iPS.1 

No Quadro 1 encontra-se a íntegra 
da lei de biossegurança que regula-
menta as pesquisas com CTE no Brasil. 

As células-tronco multipotentes 
são células com capacidade de se dife-
renciar em um grupo menor de célu-
las, como, por exemplo, a célula-tronco 
hematopoética presente na medula 
óssea ou também as células-tronco de 
sangue de cordão umbilical, que são 
capazes de se diferenciar em grupos 
limitados de células, como as células 
sanguíneas e do sistema imunológico.1 

Muitas vezes se acha que as célu-
las-tronco de sangue de cordão umbili-
cal sejam embrionárias, mas na realidade 
são consideradas células-tronco adul-
tas, maduras. Classicamente, as células-
tronco de sangue de cordão também 
são capazes de promover hematopoese. 

Outro exemplo importante de célu-
las-tronco multipotentes são as célu-
las-tronco mesenquimais. Elas estão 
presentes em quases todos os tecidos 
adultos (inclusive tecido adiposo) e têm 
a função de reparo tissular na maio-
ria deles. Está presente também na 
camada média dos vasos sanguíneos. 
Classicamente, estas células se caracte-
rizam por se diferenciar in vitro em con-

drócitos, osteócitos e adipócitos. Muitos 
estudos porém têm demonstrado sua 
capacidade de se diferenciar em outras 
células das 3 camadas, como, por exem-
plo, células beta pancreáticas, miócitos, 
oligodentrócitos etc.1 Uma grande van-
tagem do uso terapêutico dessas célu-
las é que elas não expressam molécu-
las de HLA classe II, ou seja, podem ser 
coletadas de um indivíduo e infundidas 
em outro sem haver rejeição. 

Um bom exemplo de células-tronco 
unipotentes é a célula-tronco endote-
lial. Esta célula tem a capacidade de se 
diferenciar apenas em células endote-
liais e vasculogênese.1 

Em suma, como pôde ser visto, 
as células-troco têm potencialidades 
variadas de acordo com o tipo de célula 
e podemos ver que as células-tronco 
não são exclusividade dos embriões.

DIABETES TIPo 1: USANDo 
TERAPIA CELULAR PARA         
DRIBLAR A AUToIMUNIDADE 
E PRESERVAR A MASSA DE     
CÉLULAS BETA RESIDUAL

De maneira geral, o diabetes tipo 1 
(DM1) é considerado uma doença 
mediada por células T. O linfócito T 

QUADRo 1 Lei de biossegurança sobre o uso de células-tronco embrionárias 
em pesquisas

LEI DE BIoSSEGURANçA (LEI N.11.105 DE 24/03/2005)

Art. 5: É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições:

Sejam embriões inviáves

•	 Congelados há 3 anos ou mais
•	 Consentimento dos genitores
•	 Pesquisas que utilizam essas células deverão submeter seus projetos a comissões de 

ética em pesquisa
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tem papel fundamental na gênese 
do DM1, pois quando este linfócito 
é ativado por meio de seu receptor 
ele pode orquestrar tanto imunidade 
contra infecções quanto gerar fenô-
meno de autoimunidade, depen-
dendo do alvo. Células T secretam 
grande quantidade de citocinas em 
resposta à ativação desencadeada 
por cada tipo de antígeno que lhe é 
apresentado. Baseado no perfil de 
secreção de citocinas, os linfócitos T 
são designados TH1, TH2 e TH17 frente 
à exposição a diferentes antígenos 
em diferentes situações.3 

Para a ativação dos linfócitos T 
são necessários três passos. No iní-
cio do processo fisiopatológico do 
diabetes tipo 1 ocorre um enlace 
entre a célula apresentadora de 
antígenos (CAA) e o linfócito T. O 
primeiro passo é a ligação mediada 
pelo HLA classe II expresso pela CAA 
e o receptor do linfócito T. Para o 
processo de ativação dos linfócitos T 
continuar é necessário um segundo 
passo, que pode ser medido pela 
expansão clonal dos linfócitos. Este 
segundo passo, ou coestimulador, é 
feito, por exemplo, pela ligação da 
molécula CD28 do linfócito T com 
a CD80 da CAA. Estes dois passos 
são necessários para se tentar evi-
tar respostas imunes inespecíficas 
ou autoimunes. A CAA é que deter-
mina a progressão ou não para o ter-
ceiro passo, que é a migração do lin-
fócito T para os tecidos linfóides, e 
regulam sobremaneira o desenvolvi-
mento do perfil de secreção de cito-
cinas que, em última análise, favore-
ceram o surgimento da autoimuni-
dade celular.3 

Os linfócitos Th1 com sua produ-
ção de interferon-γ parecem ser um 
dos mais importantes mediadores do 
processo de autoimunidade no DM1. 
Isto pode ser avaliado em camundon-
gos diabéticos não-obesos (NOD), pois 

quando se infunde fator indutor de 
interferon-γ e interleucina-12 (poten-
tes indutores de interferon-γ), o pro-
cesso de insulite aumenta em para-
lelo.13 Outros linfócitos, porém, pare-
cem ter um importante papel na fisio-
patologia do DM1: são os Th17, pro-
dutores de interleucina-17, e também 
os Th2, produtores de interleucina-4, 
5, 10 e 13. Anteriormente, avaliava-
se que os linfócitos TH2 tivessem um 
papel “protetor” no DM1,  atualmente 
se observa que também podem apre-
sentar propriedades indutoras do pro-
cesso autoimune e de insulite no DM1.3 

Desde a década de 1970, quando 
se demonstrou o papel crucial da 
autoimunidade na destruição da 
massa de células beta, diversos 
aspectos foram especulados como 
sendo os passos iniciais ou gatilhos 
para o início de todo o processo. 
Independente dos gatilhos, ao con-
trário do que se pensava anterior-
mente, o processo de autoimunidade 
se inicia meses a anos antes do diag-
nóstico clínico de DM1, quando o 
paciente apresenta sinais e sintomas 
agudos de hiperglicemia. Diversos 
estudos foram realizados em pacien-
tes com diagnóstico recente de DM1 
utilizando terapias imunossupreso-
ras ou imunomoduladoras, como por 
exemplo prednisona, azatioprina, 
ciclosporina, proteína de choque 
térmico, rituximab, abatacept, vita-
mina D  etc. Entretanto, a maioria dos 
pacientes permaneceu em uso de 
insulina em quantidade semelhante 
ao grupo controle e os níveis de pep-
tídio-C permaneceram em queda ou 
estáveis ao longo de um seguimento 
máximo de 1 ano.3 

Com base na ideia de preserva-
ção da massa de células beta resi-
dual, em 2003 de forma pioneira mun-
dialmente, nosso grupo de pesqui-
sadores do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto - USP iniciou os estu-

dos com terapia celular na tenta-
tiva de bloqueio da autoimunidade. 
A imunossupressão intensa seguida 
por transplante autólogo de células-
tronco hematopoéticas tem o intuito 
de realizar um “reset imunológico”, ou 
seja, “desligar” o sistema imunológico 
quase totalmente e “religá-lo” com 
células-tronco hematopoéticas autó-
logas. Vale à pena ressaltar que o obje-
tivo do uso das células-tronco hemato-
poéticas é regenerar um novo sistema 
imunológico, não havendo evidências 
de sua diferenciação em células beta.  
Com isto o resultado final é preservar 
a massa residual de células beta ainda 
não destruída. Diferentemente dos 
outros estudos prévios que utilizaram 
outras terapias imunomoduladoras, 
esta pesquisa conseguiu promover 
elevação estatisticamente significante 
dos níveis de peptídio-C por mais de 3 
anos em pacientes com DM1 e a maio-
ria dos pacientes conseguiu ficar livre 
da insulinoterapia exógena por perío-
dos que variaram de 6 meses a 9 anos. 
Estudos independentes realizados na 
tentativa de replicar este protocolo 
mostraram resultados semelhantes na 
Polônia e na China. 

Outra técnica de terapia celular utili-
zada pioneiramente nos anos 2000 pelo 
grupo da Universidade de Gainesville 
– Flórida, foi a imunomodulação indu-
zida por transplante autólogo de célu-
las de sangue de cordão umbilical. O 
objetivo do estudo foi avaliar o poten-
cial destas células-tronco isoladamente, 
sem esquema imunossupressor adju-
vante em modificar a história natural 
da doença. Neste estudo foram incluí-
dos pacientes DM1 há menos de 1 ano e 
com idade média de 5 anos que tinham 
estocado sangue do próprio cordão 
umbilical coletados quando no seu nas-
cimento em clínicas privadas. Todavia, 
não houve diferença na manutenção 
dos níveis de peptídio-C ao longo de 1 
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ano de estudo nenhum paciente se viu 
livre de insulina exógena.6 

Em 2008, o grupo de Transplante 
de células-tronco do Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto – USP deu 
início ao uso de transplante alogênico 
de células-tronco mesenquimais em 
pacientes adultos e pediátricos com 
DM1 recém-diagnosticado e os resul-
tados estão sendo aguardados. 

Os estudos anteriormente cita-
dos devem ser realizados em pacien-
tes recém-diagnosticados pois ainda 
apresenta reserva funcional de célu-
las beta. Na nossa opinião, protoco-
los de pesquisa em pacientes com 
DM1 de longa duração devem incluir 
não somente a terapia imunomodu-
ladora, mas também uma fonte ativa 
de células beta.7 

DIABETES TIPo 2: TERAPIA 
CELULAR CoM o INTUITo DE 
RECoNSTITUIR A MASSA DE 
CÉLULAS BETA E DIMINUIR o 
PRoCESSo INFLAMATÓRIo

Atualmente, sabemos que a fisio-
patologia do DM2 não se restringe 
somente ao binômio resistência 
insulínica e disfunção de células beta, 
por isso inúmeros defeitos paralelos 
ocorrem simultaneamente. Um deles 
é o processo inflamatório subclí-
nico subjacente que permeia esta 
intrigante doença e pode ser alvo 
de diversas terapias. Recentemente, 
um importante estudo em humanos 
avaliou o papel de um medicamento 
anti-inflamatório bloqueador do 
receptor da IL-1, e o resultado foi 
uma redução da A1C e elevação dos 
níveis de peptídio-C no período de 
14 semanas.6 Outros medicamentos 
atualmente estão em estudo, como 
o anticorpo específico contra o 
receptor da IL-1β e IKKβ-NF-κB, e os 
resultados parecem promissores.8 

QUADRo 2 Ações potencialmente benéficas das células-tronco mesenquimais 
em pacientes com DM2

ALGUNS DEFEIToS Do DM2 
RELACIoNADoS À INFLAMAção

BENEFÍCIoS Do USo 
DE CÉLULAS-TRoNCo 

MESENQUIMAIS

•	 Obesidade
•	 Resistência insulínica
•	 Aterosclerose
•	 Colonização por agentes infecciosos
•	 Insulite e disfunção de células-beta

•	 Quimiotaxia para tecidos inflamados
•	 Possível diferenciação em células-beta
•	 Efeito anti-inflamatório via:

– ↓ proliferação células NK
– ↓ ativação de linfócitos citotóxicos
– ↑ linfócitos reguladores
– ↓ proliferação de linfócitos-beta

Neste sentido, as células-tronco 
também podem ser úteis para reduzir 
o processo inflamatório do DM2, espe-
cialmente as células-tronco mesenqui-
mais. No Quadro 2 estão as caracte-
rísticas que tornam as células-tronco 
mesenquimais uma excelente e pro-
missora arma contra o DM2. 

Pequenos estudos foram reali-
zados em humanos por grupos dife-
rentes que avaliaram o papel da 
terapia celular no DM2. O primeiro 
foi realizado pelo grupo argen-
tino de Estrada et al. que testaram 
o efeito da infusão intrapancreática 
via cateterismo arterial de células 
autólogas de medula óssea do pró-
prio paciente associado a sessões 
de oxigênio hiperbárico. O material 
coletado da medula óssea contém 
basicamente linfócitos adultos e 
sangue, mas também contém célu-
las-tronco mesenquimais, hemato-
poéticas e endoteliais. Já o oxigênio 
hiperbárico está recentemente asso-
ciado a uma possível maior mobili-
zação de células-tronco endoteliais 
capazes de reparar os vasos sanguí-
neos. Neste estudo não controlado 
de 25 pacientes em insulinotera-
pia observou-se redução da A1C e 
da proteína C-reativa e elevação do 
peptídio-C em 1 ano. A dose média 

de insulina se reduziu de 34 para 2,5 
unidades ao dia.9 Estudo semelhante 
foi realizado pelo grupo indiano de 
Bhansali et al., sem entretanto usar 
oxigênio hiperbárico. Após segui-
mento de seis meses, sete dos dez 
pacientes incluídos apresentaram 
redução de até 75% na dose diária 
de insulina.10

Em 2011, um estudo chinês incluiu 
dez pacientes diabéticos de longa 
duração tipo 2 seguidos por seis 
meses. A diferença é que neste proto-
colo foi usado especificamente célu-
las-tronco mesenquimais de placenta 
humana infundidas pela veia periférica 
três vezes, com intervalo mensal. Neste 
protocolo houve grande redução dos 
parâmetros de inflamação, e metade 
dos pacientes teve redução de mais de 
50% na dose diária de insulina.11 

O maior estudo com células-tronco 
em pacientes com diabetes tipo 2 foi 
publicado em 2012 por Hu e colabo-
radores12. Trata-se de um estudo pros-
pectivo, randomizado, aberto envol-
vendo 118 pacientes em insulinotera-
pia e seguidos por 3 anos. Os pacientes 
receberam material da medula óssea 
via cateterismo até a artéria pancreática 
e ao final 32% dos pacientes suspende-
ram o uso de insulina e  33% tiveram a 
dose reduzida em mais de 50%. 
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