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  Diretrizes

  Notícias

Uso da Hemoglobina Glicada 
(HbA1c) no Diagnóstico do Diabetes 
Mellitus
Resumo Executivo   
Este relatório é um adendo aos crité-
rios de diagnóstico publicados no rela-
tório OMS/IDF de 2006 - “Definição e diagnóstico do 
Diabetes Mellitus e hiperglicemia intermediária” - e 
trata do uso da HbA1c no diagnóstico do Diabetes 
Mellitus. Este relatório não invalida as recomenda-
ções de 2006 sobre o uso de medições de glicose 
plasmática para o diagnóstico do diabetes.

A consulta aos especialistas da OMS foi feita entre 28 
e 30 de março de 2009. Foi feita uma revisão sistemá-
tica do uso da HbA1c para o diagnóstico do Diabetes 
Mellitus. As evidências foram resumidas e a qualida-
de avaliada usando a metodologia GRADE. A reco-
mendação foi formulada e sua força classificada em 
uma escala de dois pontos, baseada na qualidade 
da evidência e na aplicabilidade e desempenho do 
método em diferentes cenários.

A Consulta da OMS concluiu que a HbA1c pode ser 
usada como teste diagnóstico para o diabetes desde 
que sejam feitos testes rígidos que assegurem a qua-
lidade desse procedimento e desde que os ensaios 
sejam padronizados de acordo com critérios alinha-
dos com valores de referência internacionais e que 
não existam condições que possam impossibilitar 
uma medição precisa.

Recomenda-se uma HbA1c de 6,5% como ponto de 
corte para o diagnóstico do diabetes. Um valor me-
nor que 6,5% não exclui o diabetes diagnosticado 
usando medidas de glicemia plasmática. O grupo de 
especialistas concluiu que atualmente as evidências 
são insuficientes para que se possa fazer uma reco-
mendação formal para a interpretação de níveis de 
HbA1c abaixo de 6,5%.

Qualidade GRADE da evidência: moderada 

Força GRADE de recomendação: condicional

Leia na integra no site: http://www.who.int/diabetes/
publications/diagnosis_diabetes2011/en/

Encontro Latino Americano 
“Construindo Tratamentos 
Inovadores”

Dr. Andrew Boulton (Inglaterra),  
Prof. Dr. Fadlo Fraige (Brasil),  

Dr. Hugo Lisboa (Brasil) e  
Prof. Dr. James Davidson (EUA)

Reuniram-se na cidade do México, em 
outubro, lideres de opinião em Diabetes, 
da America Latina, para discutir problemas 
inerentes à patologia, nessa região, bem 
como debater sobre a nova classe de 
medicamentos, os inibidores da enzima 
SLGT2, que faz a recaptação da glicose no 
rim. Através da glicosúria estes medicamentos 
virão somar ao arsenal terapêutico dos 
diferentes pontos de ação dos antidiabéticos 
existentes. O simpósio foi coordenado pela 
World Wide Diabetes, cujo presidente é o 
Prof. Dr. James Davidson, e é uma fundação 
sem fins lucrativos para prover educação e 
informação aos gestores de saúde.
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