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O primeiro sistema que integra infusão de insulina
e monitorização contínua da glicose em TEMPO REAL.
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Combina o controle da glicose em TEMPO REAL,
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de lidar com o diabetes.
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REAL-Time.
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Gráficos de tendência das oscilações
glicêmicas com um exame a cada 5 minutos no visor.
Fig. 1 - Glicemias capilares
exames pontuais, isolados.

Fig. 2 - Paradigm® REAL-Time revela
cenário completo dia e noite.
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Alarme sonoro: fazer glicemia capilar
e tomar medida preventiva.
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Editorial

Reunião de Cúpula da ONU sobre Doenças
Não Transmissíveis (DNTs)
No dia 13 de maio de 2010, a Assembléia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), aprovou por unanimidade a Resolução
64/265 de realizar uma Reunião de Alto Nível da Cúpula, sobre as
Doenças Não Transmissíveis (DNTs) em setembro próximo.
Esta resolução é resultado de um trabalho liderado pelas quatro
principais federações de combate às DNTs:
•• “International Diabetes Federation”- Federação Internacional
de Diabetes (IDF);
•• “International Union Against Tuberculosis and Lung Disease”
– União Internacional contra a Tuberculose e as Doenças Pulmonares (The Union);
•• “Union for International Cancer Control” – União Internacional
para o Controle do Câncer (UICC); e
•• “World Heart Federation” – Federação Mundial do Coração - (WHF).
Cento e trinta Estados Membros da ONU apoiaram a resolução
sinalizando que o mundo reconhece a urgência e a prioridade de
combaterem a crescente ameaça imposta pelas DNTs.
O objetivo da cúpula é fazer um levantamento do perfil das DNTs
em nível global, mobilizar a comunidade internacional na tomada
de decisões, garantir o comprometimento dos Chefes de Estado
na condução de esforços governamentais para reversão desta
epidemia, e encaminhamento de uma mensagem clara e objetiva
para arrecadação de fundos e apoio financeiro.
A Sessão Especial da ONU sobre o HIV/AIDS que aconteceu no
ano de 2001, resultou em uma Declaração de Compromisso dos
Chefes de Estado com uma resposta urgente para todo o planeta,
levando à criação do Fundo Global para o HIV/AIDS, Tuberculose
e Malária, levantando US$ 10 bilhões para promover apoio financeiro aos países mais pobres e em desenvolvimento.
No dia 23 de dezembro de 2010 a Assembléia Geral da ONU adotou a Resolução de Modalidades (“Modalities Resolution”), a principal etapa para chegar-se à Cúpula e que contou com o apoio de
diversos governos na ONU. A Resolução determina a duração, os
resultados e outros detalhes importantes da Reunião, que impactarão o futuro do diabetes e das DNTs.
Qual é o foco principal da Reunião de Cúpula?
A Resolução da ONU 64/265 estabelece que a Cúpula terá como
foco principal as quatro doenças não transmissíveis mais importantes, ou seja:
•• Doença Cardiovascular
•• Câncer
•• Doença Crônica Respiratória e
•• Diabetes, bem como os fatores de risco mais comuns como
tabagismo, alcoolismo, dieta inadequada, sedentarismo e exposição a carcinógenos ambientais.
Quem organizará esta Reunião?
A Reunião de Cúpula da ONU sobre DNTs será organizada sob a
coordenação da Assembléia Geral da ONU com o apoio do Departamento de Economia e de Assuntos Sociais, UNDESA, (“Department of Economic and Social Affairs”) e da Organização Mundial
de Saúde, OMS. A logística do evento ficará sob a responsabilidade do Departamento da ONU para Gerenciamento de Confe-

rências e Assembléias, o “DGACM” (UM Department for General
Assembly and Conference Management).
Quando e onde acontecerá a Reunião?
A reunião se realizará na Sede da ONU em Nova York. Apesar de
não estarem ainda definidas as datas nem o período, espera-se
que aconteça entre 16 e 19 de setembro de 2011, antes da abertura da principal Sessão da Assembléia Geral da ONU que acontecerá no dia 20 de setembro de 2011.
Esta reunião será uma Reunião de Cúpula ou uma Reunião de
Alto Nível?
O nome oficial da reunião especificado na Resolução da ONU
64/265 é “Reunião de Alto Nível, que conta com a Participação
dos Chefes de Estado e de Chefes de Governo”. Apesar de haver
semelhança entre os termos, Cúpula e de Alto Nível, o termo Cúpula se refere a reuniões com a participação de Chefes de Estado.
A Aliança das DNTs , “NCD Alliance” recomenda o uso da expressão “UN Summit on NCDs”, Reunião de Cúpula da ONU sobre
DNTs ao referir-se a este evento específico.
Por que este evento é importante?
Na verdade, a Reunião de Cúpula da ONU é a grande oportunidade que temos de colocar as DNTs na pauta da agenda global.
Esta Reunião tem o potencial de garantir o comprometimento dos
Chefes de Governo com a causa, aumentando assim de maneira
substancial os recursos direcionados para as DNTs, poupando milhares de vidas que seriam ceifadas precocemente, evitando complicações e doenças debilitantes.
Esta reunião também sugere aos governos ações, metas e compromissos de forma que as DNTs possam ser monitoradas através
de relatórios regulares de acompanhamento.
O que precisamos fazer para garantir que esta Reunião de Cúpula seja decisiva as DNTs?
Precisamos estar cientes que para podermos implementar as principais mudanças propostas pela Reunião de Cúpula da ONU, temos que contar com esforços orquestrados de todos os setores, e
da iniciativa política, para que possamos acordar desfechos mensuráveis específicos com resultados objetivos.
A sociedade civil, por sua vez, desempenha um papel fundamental
nesta complexa agenda, apresentando resultados concretos em
parceria com o governo municipal, estadual e federal, bem como
com as comunidades locais.
Para maiores informações consulte o site:
www.ncdalliance.org

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente
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Comentários

Por que Ainda Usamos a HCTZ
Apesar das Evidencias? Nem Todos
os Diuréticos Tipo Tiazida são
Criados da Mesma Forma

Infelizmente tal dado não existe. Todos os estudos
com a HCTZ foram feitos com doses muito mais elevadas ou em combinação com um diurético poupador de potássio. Portanto, não há nenhuma evidência
que comprove que a HCTZ de 12,5 mg - 25 mg possa
reduzir o risco de AVC ou de ataque cardíaco.

Prof. Franz Messerli – St Luke’s-Roosevelt Hospital,
Nova York

Isso nos leva à conclusão Número 2: a hidroclorotiazida em sua dosagem usual não demonstrou reduzir
a morbidade nem a mortalidade da hipertensão

Desde que o “Joint National Committee I” (JNC), em
1997 recomendou um “diurético tipo tiazida” como
terapia de 1a linha, todos JNC seguintes (II, III, IV, V, VI
e 7) reiteraram essas recomendações, portanto não é
de surpreender que a hidroclorotiazida (HCTZ) tenha
se tornado a droga anti-hipertensão mais receitada
pelos médicos dos EUA.
Em 2008, foram feitas quase 48 milhões de receitas somente de HCTZ, e 87 milhões de HCTZ combinada com
outra droga. Destas prescrições somente 3% tinham
dose de HCTZ superior a 25 mg; portanto a maior parte
das prescrições era para doses de 12.5-25 mg uma vez
ao dia. Considerando-se a forte recomendação de todos os JNCs, a maioria dos médicos acreditou na eficácia e na segurança da HCTZ. Recentemente decidimos
estudar o “halo” que envolvia esta droga tão venerada
há mais de meio século e para tanto, revisamos todas
as pesquisas clínicas randômicas avaliando a pressão
arterial de 24 horas com HCTZ em comparação com
outras drogas anti-hipertensivas.1
Analisamos um total de 19 estudos com mais de 1.400
pacientes e para nossa surpresa constatamos uma eficácia anti-hipertensiva insignificante. Neste banco de
dados de grande porte a HCTZ de 12,5 mg - 25 mg
reduziu a pressão arterial ambulatorial de 24h em, somente, 6,5/4,5 mm/Hg, valor nitidamente inferior aos
estudos “head-to-head” para redução da pressão arterial com os inibidores da ECA, os bloqueadores do receptor da angiotensina (BRAs), os beta-bloqueadores
e os bloqueadores do canal de cálcio (BCCs).
Isso nos leva à conclusão Número 1: A HCTZ é
uma droga anti-hipertensiva inferior.
O JNC 7 declara que “Em pesquisas comparativas de
diuréticos com outras classes de agentes anti-hipertensivos, os diuréticos foram virtualmente deixados
para trás na prevenção das complicações cardiovasculares da hipertensão”.
Quais são, então, os dados que mostram que a HCTZ
de 12,5 mg - 25 mg reduz os principais eventos cardiovasculares?
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Observou-se que nas doses mais elevadas de HCTZ
houve um aumento no risco de parada cardíaca dose-dependente.2 Na comparação feita entre a HCTZ 25
mg/dia e a HCTZ 50 mg/dia foi relatado um aumento
no risco de parada cardíaca primária (OR 1,7) e a HCTZ
de 100 mg foi associada a risco ainda maior (OR 3,6).2
A pergunta nesta atual conjuntura seria qual foi a evidência que levou à declaração do JNC 7. Os diuréticos tiazídicos que mostraram reduzir a morbidade
e a mortalidade na hipertensão são a clortalidona
nos estudos SHEP3 e ALLHAT4 e a indapamida no
HYVET5. Os dois diuréticos eram tão diferentes da
HCTZ que os dados da indapamida, ou da clotalidona não poderiam ser inferidos à HCTZ.
Isso nos leva à conclusão Número 3: Nem todos
os diuréticos tiazídicos são iguais.
Inúmeras combinações fixas de HCTZ e beta-bloqueadores, HCTZ e inibidores da ECA, e HCTZ e BRAs
encontram-se disponíveis. Na maioria dessas combinações a HCTZ é usada em doses de 12,5 mg - 25
mg. Não há dúvida que combinada com um inibidor
do sistema renina-angiotensina a HCTZ aumente a
resposta anti-hipertensiva; entretanto, um estudo
recente intitulado ACCOMPLISH6, comparou benazepril/HCTZ com benazepril/amlodipina em mais de
11.500 pacientes e teve que ser interrompido antecipadamente porque houve uma redução de 20% na
morbidade e na mortalidade no braço amlodipina/benazepril em comparação ao braço HCTZ/benazepril.
Uma vez que a pressão arterial foi reduzida ao mesmo nível em ambos os braços de tratamento (conforme documentado no monitoramento da pressão
arterial ambulatorial de 24h), isto indicaria que, para
além da redução da pressão arterial, se a amlodipina
é benéfica ou se a HCTZ é prejudial.7
Isso nos leva à Conclusão Número 4: Mesmo em
combinação com um inibidor da ECA a HCTZ é inferior aos BCC

Quando os autores dos JNC I, II, III, IV, V, VI, e 7 recomendaram as tiazidas como terapia de 1a linha ou terapia de preferência, eles estavam plenamente cientes de
que para 99,9% dos médicos dos EUA isto não significava clortalidona ou indapamida, mas significava simplesmente HCTZ de 12,5 mg - 25 mg uma vez ao dia.
As recomendações do JNC são enganosas. Por duas
décadas, desde que foi feita a pesquisa clínica MRFIT,8 sabemos que a clortalidona pode ser mais eficaz
na redução da mortalidade e da morbidade do que a
HCTZ.

Conclusão:
Considerando-se a falta de dados e considerando-se
que a dose diária de 12,5 mg - 25 mg apresenta eficácia anti-hipertensiva insignificante, a HCTZ é uma
droga de 1ª linha inadequada para o tratamento da
hipertensão arterial.
Caso se indique um diurético tiazídico, deve se escolher entre a indapamida SR ou a clortalidona.
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Group. JAMA. 1991;265:3255-3264. 4. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA. 2002;288:2981-2997. 5.
Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al; HYVET Study
Group. N Engl J Med. 2008;358:1887-1898. 6. Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, et al; ACCOMPLISH Trial Investigators. N Engl J Med. 2008;359:2417-2428.
7. Messerli FH, Bangalore S, Julius S. Circulation.
2008;117:2706-2715; discussion 2715. 8. Multiple Risk
Factor Intervention Trial Research Group. Circulation.
1990;82:1616-1628. 9. Dahlöf B, Sever PS, Poulter N,
et al. Lancet. 2005;366:895-906. 10. ADVANCE Collaborative group. Lancet. 2007;370:829-840. FH, Bangalore S, Julius S. Circulation. 2008;117:2706-2715;
discussion 2715. 8. Multiple Risk Factor Intervention
Trial Research Group. Circulation. 1990;82:16161628. 9. Dahlöf B, Sever PS, Poulter N, et al. Lancet. 2005;366:895-906. 10. ADVANCE Collaborative
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AACE: Cirurgia Bariátrica Pode
Mascarar o Diabetes
Fonte: American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE 2010; Abstract 210)
Autora: Marina AL, Trence DL “Is diabetes mellitus
reallycured by gastric bypass surgery?”

Pontos de ação:
•• Explicar que os resultados da glicemia de jejum
e da HbA1c após a cirurgia bariátrica podem ser
inadequados na detecção do diabetes, uma vez
que a glicemia pós-prandial pode apresentar resultados bem diferentes;
•• Observar que este estudo foi publicado como
Resumo em uma conferência e que os dados e
as conclusões aqui apresentados devem ser considerados como preliminares até que o trabalho
seja publicado e revisto.
Boston (EUA): “A cirurgia bariátrica pode aparentemente ser a cura para o diabetes se nos basearmos
em medições como a glicemia plasmática de jejum
e a HbA1C; entretanto a glicemia pós-prandial pode
nos fornecer dados que invertem esta história”, afirmaram as autoras.
Em um relato de caso, um paciente que havia se submetido à cirurgia bariátrica, atingiu níveis da HbA1C
e resultados da glicemia plasmática de jejum que lhe
permitiram parar de tomar insulina. Todavia, este paciente apresentava com frequência níveis glicêmicos
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pós-prandiais superiores a 200 mg/dL, observaram
as médicas da Universidade de Washington, Dra.
Anna Marina, e Dra. Dace Trence, que apresentaram
seu trabalho no encontro da AACE.
“A glicemia plasmática de jejum e a HbA1C não são
critérios suficientes para determinação da remissão
do diabetes após uma cirurgia”, afirmou a Dra. Marina. “Os testes de tolerância à glicose, ou o monitoramento continuo de glicose devem ser considerados
para promover uma melhor avaliação do status glicêmico deste grupo de pacientes.”
A cirurgia bariátrica vem sendo divulgada como uma
cura para o diabetes tipo 2 (DMT2), potencialmente
através da melhora na resistência à insulina e em sua
secreção. A glicemia plasmática de jejum e a HbA1C
normalmente provêem evidências para esta conclusão.
Entretanto, a Dra. Mariana declarou que este procedimento certamente melhora os resultados do diabetes, mas que isto não pode ser chamado de cura do
diabetes.
A médica se baseou em um relato de caso de um paciente de 55 anos de idade com IMC em torno de 45
kg/m2, que havia se submetido à cirurgia de bypass
gástrico em Y de Roux, com história prévia de sete
anos de diabetes.
Após a cirurgia, as necessidades de insulina do paciente caíram de 100 unidades/dia para 30 unidades/
dia. No 4º mês ele já havia perdido mais de 50 kg com
HbA1C e glicemia plasmática de jejum significativamente melhoradas, caindo de 9% para 6.1%, e dentro
do limite normal de 90-150 mg/dl, respectivamente. A
esta altura ele não mais necessitava da insulina.
Sete meses após a cirurgia, a HbA1C do paciente era
de 6.2%, e sua glicemia plasmática de jejum estava
normal; entretanto, a glicemia pós-prandial apresentava, esporadicamente, nível de 180 mg/dL.

sido curados até que o teste de tolerância à glicose
provou o contrário.
As pesquisadoras também citaram as falhas observadas em 621 estudos envolvidos em uma meta-análise
feita por Buchwald et al, que concluía que a cirurgia
bariátrica seria a cura para o diabetes. A maioria desses estudos foi retrospectivo, com um só braço e feito com mulheres relativamente jovens.
Somente 1,6% delas apresentaram evidência de
Classe I.
A Dra. Marina concluiu que os resultados obtidos com
a HbA1C e com a glicemia plasmática de jejum não
são critérios suficientes para determinar-se a “cura”
do diabetes tipo 2 após a cirurgia de bypass gástrico.
Por outro lado, a glicemia pós-prandial e a monitorização glicêmica continua devem ser consideradas
para uma “avaliação clara do status glicêmico, especificamente, para observação dos efeitos da cirurgia
de bypass gástrico nos pacientes DMT2”.
O Dr. Arthur Chernoff, presidente do departamento
de endocrinologia da “Albert Einstein Medical Center” na cidade de Filadélfia, nos EUA, afirmou que os
resultados são plausíveis e que é um desafio decidir a que altura o paciente não está mais diabético.
“Não me surpreende o fato de alguns pacientes [que
se submeteram à cirurgia bariátrica] apresentarem
níveis glicêmicos elevados, pois não acredito que o
procedimento promova a cura de qualquer que seja a
causa primária do diabetes”, concluiu o Dr. Chernoff,
que não estava envolvido neste estudo. ■

HbA1C: um Marcador Cardiovascular
Útil para os Não-Diabéticos?
D. Preiss, N. Sattar, Universidade de Glasgow, Escócia

Três dias consecutivos de monitoramento glicêmico
revelaram picos na glicemia pós-prandial que foram
superiores a 200 mg/dL, chegando a atingir 294 mg/
dL. As pesquisadoras administraram a repaglinida
para reduzir a hiperglicemia pós-prandial.

Fonte: “Diabetologia, Vol 53, No 12, Dezembro de 2010”

A Dra.Marina afirmou que seus achados são consistentes com os resultados de um estudo mais amplo
feito por Roslin et al, que avaliou 38 pacientes por
mais de 6 meses após a cirurgia de bypass gástrico
em Y de Roux. Seis destes pacientes tinham diabetes antes da cirurgia e cinco deles acreditavam terem

A presença do diabetes ainda é um fator de risco cardiovascular importante e bem documentado em inúmeros estudos; entretanto, insights estão surgindo
em torno da associação proposta entre a disglicemia
e os eventos cardiovasculares que acometem indivíduos que não são portadores de diabetes.
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A aparente ligação entre as diferentes medidas de
glicemia e a ocorrência de eventos cardiovasculares
tem promovido desenvolvimentos importantes recentemente.
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Uma recente análise realizada no “Reykjavik Prospective Study” onde os pacientes foram acompanhados por um período de até 24 anos, descobriu que o
risco de eventos coronarianos foi 3% mais elevado
para cada unidade de mmol/l de elevação no nível de
glicose pós-prandial (medição de 1 hora) após ajuste para vários fatores de risco estabelecidos naqueles não portadores de diabetes. No mesmo estudo,
a meta-análise de 15 coortes com mais de 100.000
participantes não portadores de diabetes, apresentou um risco coronariano 5% superior para cada
unidade de mmol/l de elevação no nível da glicemia
pós-prandial. A ligação entre a glicemia de jejum em
níveis “não diabéticos” e a doença cardiovascular
foi aparentemente mais fraca. Dados do “Emerging
Risk Factors Collaboration” concluíram que há uma
associação não-linear entre a glicemia plasmática de
jejum e o risco para doenças cardiovasculares, com
um menor risco para aqueles com glicemia entre 3,95,6 mmol/l e riscos mais elevados para qualquer valores que não estes, ainda que modesto. A HbA1C
reflete a glicemia dos meses precedentes, predominantemente da glicemia pós-prandial. Os resultados
têm sido bem promissores no que se refere à associação com o risco cardiovascular. Em meta-análise
feita por Sarwar e seus colaboradores, um aumento
de 1% no nível da HbA1C, foi associado a 20% a mais
para o risco coronariano, ou seja, bem melhor do que
a glicemia de jejum, ou a pós-prandial.
No estudo ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) os pacientes sem histórico de diabetes e com
HbA1C de base de 5,5%-5,9%, 6,0%-6,4% e ≥ 6,5%,
apresentaram 23%, 78% e 95% de risco mais elevado para eventos coronarianos, respectivamente, em
comparação àqueles com nível de HbA1C de 5,05,4% em modelo ajustado multivariado, achados que
não foram atenuados por ajustes adicionais para a
glicemia de jejum.
Na edição de dezembro de 2010 da Diabetologia,
Gerstein e seus colaboradores, do Estudo caso-controle “INTERHEART” incluíram dados acumulados
da HbA1C e risco cardiovascular. Eles compararam
os níveis da HbA1C de 6.671 pacientes com infarto
do miocárdio recente a 9.019 controles combinados
por idade e sexo e conseguiram ajustar para todos
fatores de risco cardiovascular estabelecido. Os resultados foram obtidos para o coorte inteiro e também para o aqueles sem história de diabetes. De
acordo com os estudos acima, a elevação da HbA1C
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em 1% foi associada a uma “odds ratio” mais elevada
de 19% de infarto do miocárdio no modelo completamente ajustado.
Os resultados para aqueles sem história de diabetes
foi semelhante, ou seja, 29% de risco mais elevado
(ajustados por região, idade e sexo apenas). Há outros achados interessantes nos dados apresentados,
como a associação entre a HbA1C e a história de infarto do miocárdio, onde este foi mais forte naqueles
não diabéticos (p=0,009 para heterogeneidade), o
que provavelmente reflete as terapias de redução glicêmica e possivelmente outros mecanismos.
Vale ressaltar que houve uma interação por idade,
com associações mais marcantes entre a HbA1C e
o infarto do miocárdio observado em pacientes mais
jovens (definidos por homens <65 anos e mulheres
<55 anos). Como os próprios autores reconhecem
no artigo, o desenho do caso controle do estudo exclui quaisquer conclusões de causa – e de fato previsão da doença cardiovascular – através da disglicemia e das diferenças substanciais inevitáveis entre os
casos e os controles significam que confundidores
residuais não podem ser descartados.
Entretanto, um grande número de participantes do
estudo INTERHEART e a vasta concordância dos resultados de outros estudos e publicações nos dão
maior evidência sobre a relação independente entre
a HbA1C e os eventos coronarianos nos indivíduos
não portadores de diabetes.
Se por um lado é útil concluir-se que há uma relação
independente entre a HbA1C e a doença cardiovascular, o aspecto mais importante é a determinação de
sua utilidade clínica.
Talvez fosse importante estabelecer o papel que a
HbA1C desempenha no prognóstico da doença cardiovascular, avaliando mais detalhadamente seu uso
como marcador macrovascular substituto para redução glicêmica em pacientes diabéticos e não diabéticos.
Qual é o valor adicional que a HbA1C proporciona no
prognóstico vascular?
O estudo feito por Simmons e seus colaboradores
usando dados do coorte “European Prospective Investigation of Cancer-Norfolk” é um dos poucos que
abordou a questão. Por um período superior a oito
anos e meio com 10.295 participantes, a AUROC
(area under the receiver operator characteristic curve)

no escore de risco de Framingham não apresentou
melhora com a adição da HbA1C para as mulheres
(0,80 para análise com e sem HbA1C) e foi somente minimamente melhor para os homens (0,72 sem
HbA1C e 0,73 com HbA1C).
Igualmente, os dados do estudo ARIC mencionados anteriormente mostraram significância estatística, mas melhora limitada no prognóstico da doença
cardiovascular com adição da HbA1C para modelos
multivariados.
A inclusão da HbA1C levou a uma leve melhora no
índice de reclassificação de rede para prognóstico da
doença coronariana, mas não apresentou o mesmo
resultado para AVC isquêmico ou todas as causas de
morte. Apresentou ainda leve impacto nos modelos
que já tinham fator de risco cardiovascular convencional e glicemia de jejum. Pesquisas recentes de redução glicêmica intensiva em pacientes com diabetes apresentaram resultados variados, incluindo-se
aqueles para todas as causas de mortalidade. Entretanto, o achado consistente da redução em eventos
coronarianos nos braços tratados intensivamente
em pesquisas relevantes, suporta o conceito geral
de que o monitoramento da HbA1C é valioso tanto
para o risco de eventos microvasculares como para
os eventos macrovasculares no diabetes.
Há poucas pesquisas sobre redução glicêmica em
pacientes com risco de diabetes.
No estudo placebo-controlado intitulado NAVIGATOR (Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose
Tolerance Outcomes Research) o risco de eventos
cardiovasculares não foi reduzido em pacientes randomizados para nateglinida que tinham intolerância
à glicose, doença cardiovascular, ou fator de risco
cardiovascular (HR 0,94, 95% CI 0,82-1,09). Os níveis
da HbA1C não foram determinados neste estudo e
ainda não está comprovada a hipótese de que a redução da glicose (ou manipulação de vias correlatas,
por exemplo a resistência à insulina) possa reduzir o
risco cardiovascular nos não diabéticos.
A avaliação dos níveis da HbA1C permanecerá, inevitavelmente, um teste-chave para os portadores de
diabetes. Em um contexto mais amplo, ela tem sido
recomendada como uma ferramenta primária para o
diagnóstico do diabetes nos EUA, ainda que outros
países não a tenham oficialmente adotado. A HbA1C
fornece possibilidades mais atraentes e mais abrangentes para screening de diabetes e de risco cardio-

vascular usando amostras que não precisam ser coletadas em jejum para análise de lipídios.
Necessitamos de estudos mais detalhados para confirmarmos a capacidade de prognóstico da HbA1C
como marcador útil para risco cardiovascular em indivíduos não diabéticos. ■

O Teste HbA1c Pode Diagnosticar o
Pré Diabetes
Redatora: Kristina Fiore; MedPage Today; 7 de janeiro de
2011
Fonte Primária: “American Journal of Preventive Medicine”
Fonte de Referência: Ackerman RT, et al “Identifying adults
at high risk for diabetes and cardiovascular disease using
hemoglobin A1c” Am J Prev Med 2011; 40(1): 11–17.

O Dr. Ronald Ackerman e seus colaboradores, pesquisadores da Universidade de Indiana nos EUA, declararam ao “American Journal of Preventive Medicine”, que
testes que medem os níveis da hemoglobina glicada
podem ser a forma mais adequada de se diagnosticar pacientes com pré-diabetes. A HbA1C apresentou
probabilidades semelhantes de desenvolver o diabetes e as doenças cardíacas àquelas avaliadas com a
definição de pré-diabetes divulgada ela ADA (American
Diabetes Association) em 2003. “A HbA1C nos fornece
um indicador do risco composto de diabetes e doença
cardiovascular incidente, que necessitamos muito”.

Pontos de Ação:
•• Explicar que a medição dos níveis da hemoglobina glicada (HbA1c) podem representar uma forma
apropriada de detectar pacientes pré-diabéticos;
•• Observar que a HbA1c com resultados entre 5.5%
e 6.5% definem o pré-diabetes e identificam uma
população com risco para diabetes e doença cardíaca comparáveis aqueles definidos pelos resultados da glicemia de jejum e da glicemia de 2
horas.
Os testes de glicemia plasmática de jejum e glicemia
de 2 horas após sobrecarga de glicose, são normalmente utilizados para avaliar o diabetes e o pré-diabetes, e têm suas limitações pois o paciente necessita fazer mais de uma coleta, sendo uma delas após
uma noite de jejum.
O teste da HbA1C é mais prático e pode ser feito
com uma única coleta. Em junho de 2009, o “Inter-
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national Expert Committee”, que representa os principais grupos de diabetes, recomendou a utilização
da HbA1c para diagnosticar o diabetes; entretanto,
estas recomendações geraram algumas controvérsias e os pesquisadores afirmaram que somente 7%
dos pacientes pré-diabéticos (portanto, com risco de
terem diabetes e doença cardíaca), tem ciência de
seu status.
Para avaliar os riscos de desenvolvimento de diabetes e de doenças cardiovasculares utilizando os diferentes níveis da HbA1c, o Dr. Ronald Ackerman, e sua
equipe, pesquisou os dados do “NHANES” (National
Health and Nutrition Examination Survey), de 2003 a
2006.
Dentre os adultos que atenderam aos critérios de
2003 da ADA para definição de pré-diabetes, as probabilidades de desenvolverem diabetes tipo 2 foi de
33,5% em de 7 anos e meio, e de 10,7% para doença
coronariana em 10 anos.
Os pesquisadores descobriram ainda que, utilizando
a HbA1c isolada, dentro da variação de 5,5% a 6,5%
na definição do pré-diabetes, identificaria uma população com riscos comparáveis para diabetes e doença coronariana (32,4% e 11,4%, respectivamente).
Entretanto, utilizando um ponto de corte (cutoff) um
pouco mais baixo, que se inicie aos 5,7%, poderíamos identificar riscos aumentados de 41,3% para diabetes e 13,3% para doença coronariana.
Os riscos são comparáveis àqueles observados em
pacientes admitidos no “Diabetes Prevention Program”, que teve seu critério de admissão baseado
tanto na glicemia plasmática de jejum elevada, como
o teste de tolerância à glicose.
Concluíram então, que poderia ser mais apropriado
utilizar-se o ponto de corte inicial em 5,7% para diagnosticar o diabetes.
De qualquer maneira, os valores da HbA1c devem
ser considerados como uma forma de identificar um
número maior de pacientes sob o risco de diabetes e
das doenças cardíacas, principalmente devido à sua
natureza prática e de ampla disponibilidade.
O estudo limitou-se ao uso de dados seccionais
cruzados. Pode ter faltado uma generalização, por
exemplo, um número mais elevado de Americanos
Afro descentes ser identificado como pré-diabéticos
do que através da glicemia plasmática de jejum ou da
glicemia de 2 horas. ■
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O Ponto de Vista do Laboratório no
Papel da HbA1C para Diagnóstico do
Diabetes em Crianças: mais Dúvidas
do que Certezas?
G. Lippi, G. Targher
Fonte: “Glycosmedia”; Dezembro de 2010

A ADA (American Diabetes Association) incluiu recentemente o teste da HbA1C entre os critérios para
o diagnóstico do diabetes, de forma que talvez esta
estratégia de diagnóstico pudesse ser estendida às
crianças e adolescentes.
Apesar de esta possibilidade ser muito atraente, o
teste da HbA1C ainda não pode ser considerado
como uma “panacéia”, por inúmeras razões, que incluem a correlação “sub-ótima” com a glicemia média, o risco de um diagnóstico errôneo em crianças
e adolescentes com disfunção renal, deficiência de
ferro, anemia e produção aumentada de hemácias,
interferência das variantes da hemoglobina e o desempenho do diagnóstico heterogêneo entre as diferentes populações.
Outras limitações incluem a elevada imprecisão da
maioria dos testes da HbA1C (especialmente dispositivos de testes de “point-of-care”) quando comparados à medição da glicemia plasmática, com maior
custo devido à rotina de substituir a glicemia plasmática pela determinação da A1C.
Concluindo, as limitações atuais sugerem um certo
grau de cautela, antes de se recomendar a implementação ampla e irrestrita da HbA1C, para o diagnóstico do diabetes em crianças e adolescentes.
Os benefícios clínicos potenciais desta substituição
para o diagnóstico do diabetes ainda são incertos e
provavelmente permanecerão desta forma até que
estejam disponíveis análises confiáveis que ofereçam
melhor custo-benefício. ■
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Agulha Inovadora
da Novo Nordisk,
NovoTwist®, Ganha
prêmio de Melhor Design
A Novo Nordisk acaba de ser agraciada com o prêmio “Good Design 2010”1, pelo desenho inovador da
NovoTwist®, uma agulha exclusivamente desenhada
para ser utilizada com as canetas de aplicação de insulina, FlexPen® e Victoza (liraglutida).
Esse prêmio é dado aos projetos e desenhos inovadores que extrapolem o que consideramos ser um
“projeto comum”, que melhore a vida das pessoas e
da sociedade em geral.
A NovoTwist® foi projetada exatamente com este
propósito, afirmou o vice-presidente global da Novo
Nordisk Sr. Svend Elk. “As agulhas convencionais do
tipo rosca podem ser difíceis de manusear e dificultar
a aplicação para aqueles pacientes que sofram de limitações motoras. Estamos satisfeitos em podermos
compartilhar os benefícios desta simplicidade e do
fácil manuseio oferecidos pela NovoTwist®.
A agulha NovoTwist® tem um encaixe inovador que
permite que somente com 1 volta ela seja colocada,
ou retirada das canetas. Três em cada quatro pacientes preferem a nova agulha ao utilizar a caneta Flex
Pen®, pois acham que ela é mais fácil, toma menos
tempo e é mais prática do que as agulhas convencionais.
A agulha NovoTwist®, que já foi lançada na África do Sul, Itália, Turquia e Tailândia, é apresentada
nas versões 5mm (ponta 32 G) e 8mm (ponta 30G).
Um clique confirma o encaixe correto da agulha na
caneta.A tecnologia utilizada em seu design reduz a
sensação de dor e a equimose.
Desde o início de 2011 a NovoTwist® já vem sendo
implementada para ser compatível com os cartuchos
de insulina Penfill®, portanto os pacientes que utilizarem a NovoPen® 4 e a NovoPen Echo®, também
poderão se beneficiar desta agulha exclusiva.
Para maiores informações, recomendamos que visitem o site: www.novonordisk.com/diabetes/public/
needles/novotwist/novo-twist-default.asp ■
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Cientistas Descobrem Ligação entre
o Gene e o Mecanismo de Droga
para Diabetes
Fonte: EXGENESIS Project: www.dundee.ac.uk/
lifesciences/exgenesis, e
Nature Genetics: www.nature.com/ng/index.html

Um grupo de cientistas patrocinados pela União Européia apresentou uma prova genética de como funcionam as drogas comumente utilizadas para o tratamento do diabetes. Esta descoberta impulsionará
o desenvolvimento de futuras drogas. Esta pesquisa
foi divulgada pelo periódico Nature Genetics, e contou com o suporte financeiro do Programa FP6 (“Life
sciences, genomics and biotechnology for health” –
Thematic Area of the EU 6th Framework Programme)
e do projeto EXGENESIS (“Os benefícios do Exercício Físico para a Saúde: identificação dos genes e da
via de sinalização envolvidos nos efeitos do exercício
físico na resistência à insulina, obesidade e síndrome
metabólica), para compreender os mecanismos moleculares envolvidos nas doenças crônicas, inclusive
o diabetes.
Há muitos anos a metformina é uma droga mundialmente usada no tratamento de portadores de diabetes tipo 2, reduzindo o risco de doenças cardíacas,
oftalmológicas e renais no diabetes; mostrando ainda que também pode combater o câncer. Entretanto,
até o momento os cientistas não foram capazes de
montar as peças do quebra-cabeça de como esta
droga age.
Esta última pesquisa dos cientistas da Universidade
de Dundee na Escócia utilizou dados anônimos do
sistema de informação clínica de pacientes diabé-

ticos, ligados a amostras de doação de sangue de
20.000 escoceses da região de Tayside.

mos como a genética pode ser útil e esclarecedora
sobre como funcionam as drogas.”

Eles descobriram que a metformina apresentou ação
satisfatória em 2.800 pacientes e descobriram uma
área do cromossomo 11, a qual inclui um gene chamado ATM (ataxia-telangiectasia mutada), que alterava a forma dos pacientes responderem à metformina. O Dr. Ewan Pearson da Universidade de Dundee
mostrou que a ATM está envolvida no sistema de
resposta ao dano celular no DNA (ácido desoxirribonucléico); um mecanismo defeituoso pode disparar
o câncer.

Esta é a primeira pesquisa que conseguiu identificar
um gene envolvido no funcionamento da metformina,
e é, portanto, o primeiro passo importante para compreendermos como os genes de um indivíduo podem
afetar sua forma de resposta ao tratamento. ■

Seus colegas da Universidade de Oxford replicaram
as descobertas da Universidade de Dundee com
mais de 1.100 pacientes que utilizavam a metformina
em seu tratamento. Eles utilizaram a pesquisa clínica
prospectiva UKPDS (UK Prospective Diabetes Study)
para essa investigação. Outros estudos posteriores
também confirmaram o papel crucial que desempenha a ATM na regulação dos mecanismos da metformina.
“Em um dos maiores estudos do gênero, usamos
a genética e sua resposta à droga, também conhecida como farmacogenética, para investigar como
a metformina age”, explicou o Dr. Pearson, que é
membro do Instituto de Pesquisa Biomédica da Universidade de Dundee e um dos autores do estudo. “Esperávamos descobrir genes envolvidos na
regulação glicêmica. A descoberta de que a ATM
estaria envolvida na resposta da metformina foi
uma surpresa. Apesar de a ATM ter sido largamente estudada por cientistas oncologistas, nunca se
cogitou que ela poderia afetar a ação desta droga
tão comumente utilizada no tratamento do diabetes.
Nossa descoberta associa mecanismos de proteção contra o câncer e hipoglicemiantes, sugerindo
uma nova área para desenvolvimento de uma droga
para o diabetes”.
O co-autor do estudo, Prof. Colin Palmer, também do
Instituto de Pesquisa Biomédica, observou que mais
pesquisas são necessárias para assegurar que o teste de genética possa ser usado de maneira segura
na clínica, para direcionar o tratamento de formas comuns do diabetes tipo 2”.
O professor Peter Donnelly, chefe do “Wellcome Trust
Case Control Consortium” da Universidade de Oxford,
e principal investigador do estudo, declarou: ”Mostra-

Cientistas Descobrem Novo
Mecanismo para Controle do Nível
Glicêmico
Avanços na compreensão da secreção de
insulina poderão impactar o controle do diabetes
Publicado pela Imprensa da Universidade de Leicester,
Inglaterra em 29/11/2010 (pressoffice@le.ac.uk)
Autor: Andrew Tobin; tba@le.ac.uk

Médicos cientistas da Universidade de Leicester
identificaram, pela primeira vez uma nova maneira
através da qual nosso organismo controla os níveis
de açúcar no sangue após as refeições.
Eles descobriram o papel de uma proteína em particular, que ajuda a manter os níveis de açúcar dentro
dos limites desejáveis.
Esta descoberta foi feita por uma equipe coordenada
pelo Professor de Biologia Celular Dr. Andrew Tobin
da Universidade de Leicester, na Inglaterra.
A pesquisa foi publicada online antes de sua publicação no periódico internacional “Proceedings of the
National Academy of Sciences”.
O trabalho que foi desenvolvido integralmente na
Universidade de Leicester está focado nos mecanismos através dos quais nosso organismo controla o
nível de açúcar no sangue após as refeições.
Os cientistas descobriram que para manter o nível
glicêmico correto, uma proteína presente nas células
que libera a insulina no pâncreas, tem que estar ativa.
Não basta que esta proteína, chamada de receptor
muscarínico M3, esteja somente ativa, além disto ela
precisa passar por uma alteração específica. Esta alteração dispara a liberação da insulina e controla os
níveis de açúcar do sangue.
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Caso não ocorra esta alteração na proteína do receptor muscarínico M3, os níveis glicêmicos se elevam,
da mesma forma que observamos ocorrer no diabetes. A equipe médica está testando se esse mecanismo de controle dos níveis glicêmicos descoberto era
um dos mecanismos destruídos pelo diabetes. Se for
este o caso, esses estudos terão implicações importantes no diabetes.

Nota:
O receptor muscarínico M3 que promove a liberação
da insulina através da fosforilação do receptor/ativação dependente de arrestina da proteína quinase D1,
surgiu no PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). ■

MERCK compra a
SmartCells, Inc.
2 de dezembro de 2010

A Merck & Co. Inc. e a SmartCells Inc. acabam de
anunciar que assinaram um contrato definitivo no
qual a Merck adquire a SmartCells, uma empresa privada que está desenvolvendo uma fórmula de insulina glicose-responsiva para o tratamento do diabetes
mellitus.
A vice-presidente sênior e chefe da franquia para obesidade e diabetes dos Laboratórios de Pesquisa da
Merck, Dra. Nancy Thornberry, declarou que manter
o controle dos níveis glicêmicos representa uma luta
diária e constante para os portadores de diabetes,
e que com a aquisição da empresa SmartCells eles
passam a ter acesso a uma tecnologia inovadora que
pode ajudá-los a desenvolver insulinas que respondam à glicose. Caso esta tecnologia em investigação
seja aprovada para uso em pacientes, ela representará uma nova opção no tratamento do diabetes, com
impacto terapêutico muito significativo.
O Dr. Todd Zion, presidente, co-fundador e CEO da
empresa, disse que através da SmartCells “poderão rapidamente progredir de um conceito precoce
a um desenvolvimento clínico. Com esta aquisição,
nossa tecnologia de ponta passa para as mãos de
uma companhia farmacêutica comprovadamente capacitada e bem sucedida na manufatura de produtos
para pacientes portadores de diabetes”.
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A SmartCells desenvolveu uma plataforma de tecnologia que viabiliza a auto-regulação da liberação de
uma medicação baseada na concentração plasmática de um indicador molecular designado. No caso
da insulina, a tecnologia aplica um enfoque, através
do qual a insulina é liberada somente na presença
de uma concentração específica de glicose. Se esta
abordagem for bem sucedida na clínica, ela apresentará potencial de produzir os análogos de insulina
que podem resultar em risco mais baixo de hipoglicemia em comparação aos análogos de insulina padrão, melhorando o controle dos níveis glicêmicos de
jejum e pós-prandial. ■

Nova Caneta da NovoNordisk para
Crianças: NovoPen Echo® Ganha
Premio de Melhor Design
19 de janeiro de 2011

A NovoPen® da Novo Nordisk foi agraciada com o
prêmio “Good Design™ 2010” pela criação de sua
caneta inovadora, desenhada especificamente para
atender às necessidades das crianças portadoras de
diabetes. O julgamento se baseou no desenho do
produto que é exclusivo, inovador e que promove
uma melhora na qualidade de vida das pessoas.
No mundo todo, mais de 400.000 crianças são diagnosticadas portadoras de diabetes tipo 1 (DMT1), necessitando fazer auto-aplicação de injeções múltiplas
diárias. O dispositivo usado nestas injeções faz parte
integrante do dia-a-dia destes indivíduos. A NovoNordisk reconheceu as necessidades específicas destas
crianças e desenvolveu uma caneta específica para
esta faixa etária.

O designer da Novo Nordisk, Ramin Elahi, fez alguns
comentários sobre o processo de desenvolvimento desta caneta: “Primeiramente conversamos com
as crianças e com seus pais para determinar quais
características das atuais canetas poderiam ser implementadas. A seguir identificamos a necessidade
de desenvolvermos uma caneta que combinasse capacidade para doses pequenas, função de memória
simples e design adequado para se ajustar às pequenas mãos infantis. O resultado foi a NovoPen Echo®,
que é a única caneta que tem todas estas funcionalidades em um só dispositivo.”
A NovoPen Echo® pemite que os pacientes injetem
doses de no mínimo 0,5 unidades, o que é benéfico
para as crianças que necessitam de doses bem diminutas. Esta caneta apresenta uma função de memória bem simples, que registra a dose e há quanto
tempo foi aplicada a última injeção.
“A caneta é fácil de ser utilizada pelas crianças e sua
função de memória é muito importante”, afirmou o
Chefe do Departamento de Pediatria do Hospital
Glostrup, de Copenhagen, na Dinamarca, Dr. Birthe
Olsen. “Os pais ficarão mais tranqüilos,
pois poderão assegurar que as crianças tomaram sua dose de insulina na escola. Isto
os tornará independentes mais cedo.”

Galway, na Irlanda e EUA são
Parceiros em Insulina Inalável
14 de janeiro de 2011
Fonte: www.siliconrepublic.com/innovation/item

Mais de 200.000 irlandeses portadores de diabetes
que necessitam tomar insulina talvez fiquem livres
dessas injeções em breve, substituídas pelos inaladores.
A Aerogen, uma empresa de aerossol sediada em
Galway, acaba de anunciar a parceria firmada com a
companhia de biotecnia, a Dance Pharmaceuticals,
de São Francisco, Califórnia, para desenvolver um
produto de última geração de insulina inalável.
“A equipe de especialistas em insulina inalável do
Dance Pharma considerou todas as potenciais tecnologias do aerossol em todo o mundo e escolheram
a tecnologia da Aerogen, por estarem convencidos
de que é a melhor e de mais fácil manuseio para o
paciente”, declarou o Dr. John Patton, CEO da Dance
Pharma.

A NovoPen Echo® é a mais recente caneta de insulina da Novo Nordisk a ganhar o
prêmio Good Design™ Award, sendo que
a NovoPen®, uma caneta desenhada para
adultos, também recebeu este prêmio no
ano de 2005.
A NovoPen Echo® já foi lançada na Dinamarca, Suécia, Finlândia, Canadá e Israel
e é uma caneta de insulina durável apresentada em duas cores: vermelha e azul,
com capa removível para que os usuários
possam personalizar suas canetas. Sua dosagem aceita unidades a partir de 0,5, ela
tem uma função de memória simples e um
botão de dosagem com distancia curta. Em
um teste feito com os usuários observou-se
que 80% das crianças, pais e profissionais
da saúde escolheram a NovoPen Echo®
como sua caneta favorita. ■
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“A Aerogen tem desenvolvido um excelente trabalho,
otimizando o desempenho da tecnologia com bom
custo-benefício”.

Consenso Solicita mais Pesquisa
Sobre Célula Beta no DMT2

“A maioria dos diabéticos evita tomar insulina e adia
sua administração por anos, porque o tratamento demanda injeções diárias múltiplas. As conseqüências
desta atitude são dramáticas para sua saúde. Nossa
missão no Dance Pharma é introduzir a insulina inalável em todos os países do mundo, com dispositivo
de fácil aplicação e com baixo custo.”

“Leahy J. L.; Clin. Endocrinol. Metab. 2010; 95:4206-4216”

O produto será baseado na tecnologia do aerossol
OnQ da Aerogen, que permite que as drogas sejam
nebulizadas em um spray que pode ser absorvido
pelos pulmões.
De acordo com o contrato firmado, a Aerogen concede à Dance Pharma uma licença de exclusividade
mundial sobre a tecnologia do aerossol de liberação
de insulina. ■

FDA Exige mais Pesquisas Clinicas
para Insulina Inalável da Mannkind
Valencia, Califórnia, EUA:

O fabricante de medicamentos
para diabetes, Mannkind Corporation, declarou que o FDA solicitou mais duas pesquisas clínicas
para a insulina inalável Afrezza, usando inaladores da
próxima geração.
A Mannkind declarou que o FDA solicitou que fossem
feitas pesquisas clínicas dos novos inaladores em pacientes portadores de diabetes tipo 1 e 2.
A agência reguladora norte-americana quer pelo menos uma das pesquisas avalie o desempenho daqueles inaladores em comparação ao inalador da MedTone que a empresa usou na fase final do teste clínico.
O órgão regulador também está interessado em obter
maiores informações sobre as características de desempenho, o uso, o manuseio e a armazenagem desta droga.
O Presidente da Mannkind, Sr. Alfred Mann, declarou
seu desapontamento com a resposta do FDA, mas
garantiu que, em sua opinião, a agencia reguladora
só estaria solicitando mais estudos para confirmar o
manuseio e fazer a ponte com o inalador da próxima
geração. ■
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Devido a evidências de que a falha da célula beta
ocorre precocemente e mais gravemente nos pacientes portadores de DMT2, um novo consenso sugere
que seja dada maior ênfase ao screening regular de
glicemia. Recomenda ainda maior atenção na identificação de pacientes com risco metabólico, os quais
demandam intervenção agressiva e imediata.
O consenso publicado no periódico médico “Journal
of Clinical Endocrinology & Metabolism”, foi feito por
um grupo de pesquisadores, endocrinologistas clínicos e médicos de atendimento primário que se reuniu
para considerar as últimas informações sobre como
as falhas funcionais das células beta pancreáticas
alteram o tratamento do diabetes. Quem organizou
este grupo de discussão foi a “Endocrine Society”.
Estudos em animais e em humanos mostraram que a
disfunção das células beta é uma causa subjacente
do DMT2. As células não podem modificar a secreção da insulina para compensar a crescente resistência à insulina. Maiores evidências mostram que a
disfunção da célula beta ocorre precocemente com
o desenvolvimento do diabetes e que o declínio da
função pode ser revertido.
“Está provado que as abordagens convencionais
para controlar o DMT2 têm demonstrado ser inadequadas”, declarou o Dr. Jack Leahy, professor da Escola de Medicina da Universidade de Vermont e chefe
do Departamento de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, membro do grupo de trabalho do consenso. “Os estudos vem demonstrando que as células
beta desempenham um papel muito importante na
progressão do diabetes. Se conseguíssemos compreender melhor este papel, talvez pudéssemos desenvolver meios mais eficazes de tratar o diabetes.”
Os pesquisadores também recomendaram estudos
adicionais para determinar o valor clínico das terapias farmacológicas que tem como alvo a função
da célula beta e propuseram que sejam feitas mais
pesquisas nos subtipos genéticos do diabetes tipo
2 para descobrir se estes são suscetíveis à terapia
individualizada, desenhada para retardar, ou reverter,
o declínio da célula beta. Propuseram ainda estudos

que determinem a ligação entre a função da célula
beta e a resistência à insulina.

admitidos no estudo recebendo sua primeira injeção
da terapia com o antígeno Diamyd®, ou de placebo.

Perspectiva

“Esperamos atingir nossa meta de que é de 320 pacientes. Estamos aguardando alguns resultados de
triagem ainda em andamento”, declarou a Dra. Elisabeth Lindner, CEO e Presidente da Diamyd medical. “O Estudo foi recebido com grande interesse
por parte da comunidade diabética americana e eu
gostaria de agradecer a todos aqueles que têm dedicado seus esforços para que este recrutamento fosse
viabilizado”.

O artigo publicado no “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” enfoca um problema muito importante para os pacientes portadores de DMT2: a
disfunção das células beta pancreáticas.
O problema fundamental parece ser a deficiência no
número de células beta, que está associado a importante disfunção na secreção, onde este número reduzido de células beta libera menos insulina por célula
do que em uma situação normal.
Sabemos muito pouco sobre as células beta. Precisamos compreender não só os mecanismos de secreção, mas também a biologia básica de nascimento e morte da célula beta, e como esta pode variar
entre os indivíduos.
Essa informação é importante porque parece que há
um turnover de células beta, apesar de muito lenta.
Precisamos investigar porque as células beta morrem em uma determinada proporção e se alguma
abordagem terapêutica possui o potencial de retardar este processo, repondo estas células. Também
é fundamental determinarmos porque um indivíduo
com resistência à insulina desenvolve ou não o diabetes – a dúvida é: Por que as células beta de alguns
indivíduos falham e de outros não?
Essa pesquisa deverá ter um retorno terapêutico em
algum ponto do futuro e temos a esperança de que
a pesquisa discutida neste consenso aumente nosso
conhecimento e nos leve ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.
“Dr. Gordon C. Weir, Investigador Sênior, Joslin Diabetes Center, Professor da Escola de Medicina da
Universidade de Harvard.” ■

Diamyd Conclui Triagem para Estudo
de Fase III nos EUA
A Diamyd Medical está finalizando o processo de triagem
dos pacientes para o Estudo de Fase III dos EUA, o
DiaPrevent, encerrando assim a campanha de recrutamento onde mais de 310 pacientes recém diagnosticados DMT1, com idades entre 10 e 20 anos, foram

A Fase III do estudo na Europa está se desenvolvendo conforme planejado e os primeiros resultados deverão ser divulgados a partir de maio de 2011. Todos
os pacientes receberam 4 injeções de Diamyd®, ou
4 injeções de placebo.
Mais de 70% dos participantes completaram seu 15º
mês de consulta, mas os dados só serão processados e analisados após todos os pacientes terem passado por esta consulta final.
O programa global de Fase III tem por objetivo investigar se o Diamyd® consegue interromper, ou retardar a destruição das células beta no pâncreas de
portadores de DMT1, preservando a capacidade do
próprio organismo de controlar o nível glicêmico, que
por sua vez reduz o risco das complicações do diabetes de curto prazo e de longo prazo. Nos estudos
de Fase II, a terapia de Diamyd® demonstrou retardar a perda da função da célula beta em comparação
ao placebo.
Para maiores informações contatar www.diamyd.com ■

Lilly e Boehringer Ingelheim
Anunciam Aliança Estratégica para
Promover Novos Tratamentos para o
Diabetes no Mundo
Alemanha, 11 de janeiro de 2011

Os laboratórios Eli Lilly & Co.
e Boehringer Ingelheim anunciaram um acordo conjunto para desenvolver e comercializar um portfolio de compostos para diabetes
que estão atualmente em seu estágio intermediário
e final de desenvolvimento, incluindo-se os 2 agentes orais para diabetes da Boehringer: linagliptina e
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o BL10773; os 2 análogos de insulina basal da Lilly:
LY2605541 e LY2963016; bem como a opção de desenvolver e comercializar em conjunto o anticorpo
monoclonal beta TGF.
A linagliptina, um inibidor da DPP-4 (dipeptidyl peptidase) que foi descoberta pela Boehringer Ingelheim
e que está sendo desenvolvida como comprimido
oral 1 vez ao dia para o tratamento do DMT2, está
sob revisão das agências reguladoras dos EUA, Europa e Japão.
O agente oral da Boehringer, o BL10773, uma nova
molécula inibidora do co- transportador de glicose
dependente do sódio (SGLT-2), iniciou no ano passado, a admissão de voluntários para a Fase III das
pesquisas clínicas. O BL10773 pertence a uma nova
classe emergente de compostos para o diabetes que
bloqueiam a reabsorção tubular da glicose nos rins.
Até o momento não há nenhum inibidor do SGLT-2
aprovado para uso.
Espera-se que os dois candidatos do análogo de insulina basal da Lilly iniciem a Fase III dos testes clínicos ainda em 2011.
Os dois análogos da insulina basal da Lilly são:
LY2605541, um análogo da insulina basal estruturalmente novo e o LY2963016, um novo produto da
insulina glargina. O acordo de cooperação também
inclui uma opção de a Boehringer desenvolver e comercializar outra molécula de diabetes em conjunto
com a Lilly: um anticorpo monoclonal anti-beta TGF,
atualmente na Fase II de teste clínico em pacientes
portadores de diabetes com doença renal crônica.
Esta aliança une os esforços, a competência científica e o conhecimento de duas companhias farmacêuticas que são líderes no mercado do diabetes.
“Estamos muito entusiasmados com esta parceria
que já foi bem sucedida no passado”, afirmou o Dr.
John Lechleiter , Presidente e CEO da Lilly. “Ao trabalharmos em conjunto estaremos unindo duas potencias farmacêuticas especializadas no tratamento
do diabetes. Para a Lilly esta aliança proporciona a
expansão da oferta de medicamentos para os portadores de diabetes, fortalece nossa capacidade de
tratamento para a doença com perspectiva de oportunidades em um futuro próximo, considerando-se
a quebra de patente que ocorrerá futuramente com
diversos de nossos produtos”.
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“Boehringer e Lilly acordaram em formar uma parceria estratégica, a esta altura quando a Boehringer
está entrando em uma nova área terapêutica com
compostos inovadores, desenvolvidos em operações e pesquisas da própria Boehringer. Esta cooperação trará benefícios à ambas as empresas dentro
do mercado do diabetes com dois análogos de insulina basal da Lilly e com o pipeline inovador e de
última geração da Boehringer”, afirmou o Professor
Andreas Barner, Presidente do Conselho Diretor da
Boehringer Ingelheim.
As duas companhias dividirão igualitariamente os
custos do desenvolvimento das drogas. Após sua
aprovação, as empresas dividirão, também igualitariamente, os custos de comercialização e de margem
bruta. Cada uma das empresas também receberá pagamentos de desempenho potencial sobre a venda
de moléculas que tenham contribuído para a colaboração.
Como resultado desta transação, a Lilly espera uma
diluição de ganho por ação em 2011 entre $0,45$0,50, incluindo encargos de aproximadamente
$0,27 por ação, referente ao pagamento único. Supondo-se que o lançamento da linagliptina seja bem
sucedido, a Lilly prevê uma diluição menor progressiva e significativa para 2012 e 2013, sem diluição, ou
com leve acreditação em 2014, mas mais significativa
a partir de 2015.
O impacto financeiro de 2011 desta transação se refletirá na diretriz financeira da Lilly em 2011, que será
fornecido como parte dos resultados financeiros do
4º trimestre de 2010 e do ano de 2010, a ser divulgado em 27 de janeiro de 2011. ■

Novartis Ganha Nova Indicação
para Lucentis® na União Européia,
para Tratamento da Perda de
Visão Causada por Edema Macular
Diabético, uma Conhecida Causa de
Cegueira
Basiléia, Suíça, 7 de janeiro de 2011

A Comissão Européia (The European Commission)
concedeu à Novartis uma nova indicação para o medicamento Lucentis® (ranibizumab) para tratar pacientes com visão deteriorada causada por edema
macular diabético (EMD), que leva a população economicamente ativa à cegueira na maioria dos países
em desenvolvimento.
A terapia a laser, tratamento padrão atual, estabiliza a
visão de muitos pacientes, mas não melhora a visão.
O Lucentis é a primeira terapia licenciada que melhora
tanto a visão como a qualidade de vida a ela relacionada, em pacientes com deterioração visual por EMD.
“Da mesma forma da degeneração macular relacionada à idade (DMRI), o edema macular diabético
pode causar perda da visão e incapacitação visual.
A perda da visão devido ao diabetes afeta somente uma pequena parcela da população diabética e
é uma das complicações mais temidas”, afirmou o
Presidente Don Curran, da AMD Alliance International. “A deterioração visual afeta a vida das pessoas
de inúmeras formas, desde a interação social até a
vida profissional e para a maioria das pessoas significa perda de sua independência.”
A aprovação de Lucentis se baseou nos dados de
duas pesquisas clínicas patrocinadas pela Novartis:
RESTORE e RESOLVE, que provaram que Lucentis
era superior na promoção do ganho de acuidade visual rápida e sustentada, versus terapia de “sham”
(dummy), ou terapia a laser (tratamento padrão atual).
“Nas pesquisas clínicas, os pacientes tratados com
Lucentis começaram a recuperar a visão, em média,
oito dias após a primeira injeção, sendo que a melhora foi mantida por um ano”, declarou a professor
da Universidade de Ulm, na Alemanha, Dra. Gabriele
E. Lang. “A melhora da visão para muitos desses pacientes foi clinicamente significativa, ou seja, eles recuperaram sua capacidade de manter as atividades
de rotina como dirigir, por exemplo.”

O estudo RESTORE demonstrou que pacientes tratados somente com Lucentis, ou com Lucentis mais
terapia a laser ganharam em média 6,8 e 6,4 letras
respectivamente, na acuidade visual aos 12 meses,
em comparação à linha de base, enquanto os pacientes tratados com laser ganharam em média 0,9 letras,
conforme medição feita pelo padrão da tabela ETDRS.
O estudo RESOLVE mostrou que os pacientes tratados com Lucentis ganharam em média 10,3 letras
na acuidade visual aos 12 meses em comparação à
linha de base, enquanto os pacientes tratados com
“sham” perderam em média 1,4 letras. Destes pacientes, alguns receberam tratamento a laser.
“Desde seu lançamento em 2007 na União Européia, Lucentis se tornou padrão ouro no tratamento
da DMRI, e seu uso estimulou pesquisas para outras condições oftalmológicas”, declarou o Dr. David
Epstein, Chefe da Divisão da Novartis Farmacêutica.
“Nosso investimento contínuo no desenvolvimento clínico do Lucentis significa que outro grupo de
pacientes com risco de perder a visão terá a opção
de se submeter a uma terapia licenciada que poderá
auxiliá-los a salvar sua visão.”
Os principais dados dos estudos RESTORE e RESOLVE contam ainda com o suporte dos resultados
de um estudo independente dos EUA que investigou
Lucentis para tratamento do edema macular diabético comparado ao tratamento padrão. Este estudo
foi feito pela DRCR.net (Diabetic Retinopathy Clinical
Research Network) que mostrou que aos 12 meses
os pacientes tratados com Lucentis e laser obtiveram
um ganho médio de 9 letras na acuidade visual em
comparação à linha de base, enquanto os pacientes
tratados somente com terapia a laser atingiram um
ganho médio de 3 a 4 letras. O estudo demonstrou
ainda ganhos superiores na acuidade visual entre os
pacientes tratados com Lucentis por até 2 anos, com
necessidade de um número reduzido de injeções de
Lucentis no segundo ano, em comparação ao primeiro. Mais especificamente, foi observada uma média
de somente duas a três injeções necessárias no segundo ano de tratamento, em comparação à média
de 8 a 9 injeções necessárias no primeiro ano.
O edema macular diabético (EMD) é conseqüência
da retinopatia diabética, a complicação ocular mais
comum dos diabéticos. O EMD se caracteriza pelas
alterações que ocorrem nos vasos da retina, que é a
camada do olho composta de células sensíveis à luz,
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no fundo do olho. Nos pacientes portadores de EMD
ocorre um sangramento nesses vasos anormais na
parte central da retina, chamada de mácula. Como a
mácula é responsável pela visão central, a EMD pode
causar uma sensível deterioração da visão. Esta deterioração afeta aproximadamente de 1 a 3% dos pacientes portadores de diabetes e é a principal causa
da cegueira na população ativa da maioria dos países em desenvolvimento.

“Cultivar seu Próprio Transplante”
Pode ser Uma Opção Viável para
Homens Portadores de Diabetes tipo
1 (DMT1)

Lucentis oferece uma abordagem farmacológica inteiramente nova para o tratamento da deterioração
da visão causada pelo EMD, em comparação ao tratamento padrão atual que inclui a cauterização a laser
para interromper o sangramento e reduzir o edema.
Lucentis é um fragmento de anticorpo que é injetado
no olho e neutraliza o fator de crescimento endotelial,
uma proteína conhecida por aumentar a permeabilidade vascular, que resulta no sangramento capilar e
no edema macular em pacientes diabéticos.

Pesquisadores transformam células de testículo
humanas em células da ilhota produtoras de insulina; ratos diabéticos foram “curados” por 1 semana

Lucentis foi bem tolerado quando administrado como
monoterapia, ou em combinação com o tratamento a
laser. Seu perfil de segurança foi consistente com o
perfil estabelecido nos pacientes portadores de DMRI.
Foi observada uma incidência de eventos de tromboembolismo arterial (≤3,5%) nas pesquisas clínicas de
EMD, consistentes com o que havia sido observado
nas pesquisas clínicas da DMRI, sem diferença significativa entre os grupos tratados com Lucentis, em
comparação à terapia “sham” ou à terapia a laser.
Eventos oculares adversos foram semelhantes àqueles observados nas pesquisas clínicas de DMRI, com
incidência de 1,4% de endoftalmite nos estudos pivotais agrupados.
Lucentis foi desenvolvido pelos laboratórios Genentech e Novartis.
O Genentech tem os direitos comerciais da Lucentis
nos EUA, onde Lucentis também foi aprovado para o
tratamento do edema macular seguido de oclusão da
veia retiniana (OVR).
O Genentech também está conduzindo dois estudos
de Fase III: o RISE e o RIDE, em pacientes portadores
de edema macular diabético com resultados esperados para 2011.
A Novartis tem os direitos de exclusividade do produto nos outros países do mundo e já protocolou pedido de aprovação de Lucentis na União Européia para
o tratamento da deterioração visual devido ao edema
macular após OVR. ■
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http://explore.georgetown.edu/news
Washington, DC, EUA

Indivíduos do sexo masculino, portadores de diabetes tipo 1 (DMT1), podem “cultivar” suas próprias
células produtoras de insulina a partir de seu tecido
testicular, foi o que anunciaram os pesquisadores do
GUMC (Georgetown University Medical Center), que
apresentaram seus achados recentemente no 50º
Encontro Anual da “American Society of Cell Biology”
na cidade de Filadélfia, nos EUA.
Seus estudos laboratoriais e com animais comprovam o princípio de que as células-tronco espermatogoniais humanas (sigla em inglês SSCs) extraídas do
testículo podem se transformar em células beta da
ilhota, secretoras de insulina, as quais são normalmente encontradas no pâncreas. Os pesquisadores
obtiveram sucesso neste procedimento sem utilizar
nenhum gene extra, como ocorre atualmente na
maioria dos laboratórios, que transformam células-tronco adultas em um tecido de sua escolha.
“Nenhuma célula-tronco, adulta ou embriônica, foi
induzida a secretar insulina suficiente para curar o
diabetes humano, mas sabemos que as SSCs têm
potencial para fazê-lo e sabemos também como incrementar esta produção”, declarou o principal investigador do estudo, Dr. Ian Gallicano, professor
associado do Departamento de Biologia Celular e
diretor do “Transgenic Core Facility “ do GUMC.
Devido ao contínuo progresso, o Dr. Gallicano disse
que sua estratégia poderia prover uma solução única
para o tratamento dos indivíduos DMT1 (diabetes infantil/juvenil). Inúmeras terapias novas têm sido experimentadas nesses pacientes, entretanto, cada uma
delas apresenta suas desvantagens. O transplante
das células da ilhota de doadores falecidos pode resultar em rejeição e há pouquíssimas doações disponíveis. Os pesquisadores também curaram diabetes

em ratos utilizando células-tronco pluripotentes induzidas (sigla em inglês IPS) – as células-tronco adultas
foram programadas com outros genes para se comportarem como as células-tronco embriônicas, mas
esta técnica pode produzir teratomas ou tumores no
tecido transfectado, criando ainda outros problemas
advindos dos genes externos empregados para criar
as células IPS, explicou o Dr. Gallicano.
Ao invés de utilizar as células IPS, os pesquisadores
resolveram optar por uma fonte disponível de células-tronco, as SSCs que são precursoras das células do
esperma.
Estas células foram colhidas dos órgãos de doadores falecidos e como já tem o gene necessário para
se tornarem células-tronco embriônicas, não foi necessário adicionar novos genes para induzi-las a se
transformar em células progenitoras. “Estas células
são células germinativa masculinas e são também
células-tronco adultas”.

“Descobrimos que uma vez que estas células sejam
retiradas de seus nichos do testículo, elas ficam confusas e iniciam a formação de 3 camadas germinativas em poucas semanas. Elas são células-tronco
pluripotentes autênticas”, concluiu o médico.
A equipe de pesquisa pegou 1 grama de tecido de
testículos humanos e produziu em torno de 1 milhão
de células-tronco no laboratório. Essas células apresentaram vários marcadores biológicos que caracterizam as células beta normais da ilhota.
Então, eles transplantaram as células para ratos diabéticos com imunodeficiência, reduzindo seu nível
glicêmico por aproximadamente uma semana, demonstrando assim que as células produzem insulina
suficiente para reduzir a hiperglicemia.
O efeito durou por somente uma semana, mas o Dr.
Gallicano afirma que pesquisas mais recentes mostraram resultados com um aumento substancial neste tempo. ■

em três diferentes cores medição precisa com
resultados rápidos em 5 segundos utiliza a
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Liraglutida no Tratamento do
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2)
“NHS – National Institute for Health and Clinical Excellence”

Esta diretriz foi desenvolvida utilizando um único processo tecnológico de avaliação

1. Diretriz:
1.1 O Uso da liraglutida 1,2 mg/dia em regime de terapia tripla como (em combinação com a metformina
e a sulfoniluréia, ou metformina e uma tiazolinediona), é recomendada como opção para o tratamento
do DMT2, somente se usada conforme descrito para
exenatida no “DMT2: o tratamento do DMT2” (Diretriz
Clínica NICE 87); ou seja, quando o controle glicêmico se mantém ou se torrna inadequado (HbA1C ≥
7,5%, ou outro nível mais elevado de acordo com o
paciente), somado às seguintes características:
•• IMC ≥ 35 kg/m2 nos indivíduos caucasianos
(com ajuste apropriado para outros grupos étnicos) e problemas médicos ou psicológicos
específicos, associados à massa corpórea elevada; ou
•• IMC < 35 kg/m2 onde o tratamento com insulina tivesse implicações ocupacionais significativas, ou perda de peso que viesse a beneficiar
outras comorbidades significativas relacionadas à obesidade.
1.2 O tratamento com liraglutida 1,2 mg/dia no regime terapêutico triplo somente deve ser continuado conforme descrito para exenatida no “DMT2: o
tratamento do DMT2” (Diretriz Clínica NICE 87); ou
seja, se for observada uma resposta metabólica
benéfica (definida como redução de pelo menos
1 ponto percentual na HbA1C e perda de
peso de pelo menos 3% do peso corporal
inicial em 6 meses).
1.3 A liraglutida 1,2 mg em regime de terapia
dupla, em combinação com a metformina
ou a sulfoniluréia, está indicado como opção para o tratamento de portadores de
DMT2 somente se:
•• O paciente apresentar intolerância à
metformina ou à sulfoniluréia, ou tiver
contra-indicação ao tratamento com
metformina ou sulfoniluréia, e
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•• O paciente for intolerante às tiazolidinedionas e
aos inibidores da DPP-4 (dipeptidil peptidase-4),
ou possuir contra-indicação ao tratamento com
tiazolidinedionas e inibidores da DPP-4.
1.4 Tratamento com liraglutida 1,2 mg/dia em regime de terapia dupla somente deve ser continuado
se houver resposta metabólica benéfica (definida
como redução de pelo menos 1 ponto percentual
na HbA1C em 6 meses).
1.5 A liraglutida 1,8 mg/dia não está indicada para o
tratamento de pacientes DMT2.
1.6 Os indivíduos portadores de DMT2 que estejam
recebendo liraglutida e que não atendam aos critérios especificados na seção 1.1 ou 1.3, ou que
estejam recebendo liraglutida 1,8 mg, devem ter a
opção de continuar o tratamento até que seu médico considere que seja apropriado interrompê-lo. ■

O Impacto da Deficiência da
vitamina D no Diabetes e no Risco
Cardiovascular
Merav Baz-Hecht e Allison B. Goldfine
Fonte: “Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 17:113-119

Objetivo da Revisão
Revisar a associação entre a deficiência da vitamina
D, o diabetes e o risco cardiovascular.

Achados recentes
A deficiência da Vitamina D foi recentemente reconhecida como uma condição que vem apresentando
uma prevalência crescente em todo o mundo.

Clinicamente, a vitamina D tem uma função determ
nada no papel do cálcio e no metabolismo ósseo,
recentemente associada a um risco aumentado para
desenvolvimento do DMT1, DMT2, da doença cardiovascular (DCV), e de outros fatores de risco como a
hipertensão e a obesidade.
Os mecanismos moleculares dessas associações
ainda não estão bem compreendidos. O metabólito
ativo da vitamina D regula a transcrição de múltiplos
produtos genéticos, com efeitos anti-proliferativos,
pró-diferenciativos e imuno-moduladores.
Apesar de a deficiência da vitamina D ser raramente
reconhecida clinicamente, a medição laboratorial é
fácil de ser executada e o tratamento de deficiência
da vitamina D é relativamente bem tolerado e apresenta baixo custo.
Serão apresentados os resultados dos estudos de intervenção sobre o uso da prova de conceito da terapia
de vitamina D no diabetes; entretanto, apesar de serem promissores, esses estudos ainda são limitados.

Sumário
A alta prevalência de deficiência da vitamina D e os
mecanismos moleculares em questão ligando este
fato ao diabetes e aos riscos cardiovasculares, sugerem o tratamento da deficiência da vitamina D na prevenção e/ou no tratamento do diabetes como uma
área promissora a ser explorada. ■

Insulina e Glucagon Regulam a
Proliferação da Célula α Pancreática
Z. Liu, W. Kim, Z. Chen, Y. Shin, O. Carlson, J. Fiori, L. Xin,
J. Napora, R. Short, J. Odentude, Q. Lao, J. Egan
“National Institute on Aging, National Institutes of Health”;
Baltimore e Maryland - EUA
Fonte: “HTTP://www.plosone.org/article”

Resumo
O DMT2 é resultado da resistência à insulina e da
disfunção da célula beta quando se estabelece um
quadro de hiperglucagonemia.
O glucagon é um hormônio polipeptídico de 29 aminoácidos que é secretado pelas células alfa pancreáticas. Níveis excessivamente altos de glucagon levam
à liberação hepática de glicose.

Investigamos se existe um aumento no número de
células alfa no DMT2 que fatores regulam turnover
da célula alfa.
Utilizamos camundongos Leprdb / Leprdb (db/db) como
modelos para o DMT2 e células de αTC1 para estudarmos os fatores potenciais tróficos da célula alfa.
Demonstramos aqui que em camundongos db/db o
número de células alfa os níveis do glucagon plasmático aumentaram de acordo com a pregressão do
diabetes.
O tratamento das células com insulina (EC50=2nM)
aumentou de forma significativa a proliferação das
células alfa de maneira concentração-dependente,
em comparação com as células não tratadas com
insulina.
A insulina levou a proliferação up-regulated da célula alfa de através da via de sinalização IR/IRS2/AKT/
mTOR e o aumento da proliferação insulina-mediada
foi prevenida com pré-tratamento com rapamicina,
um inibidor específico do mTOR.
O antagonismo com GcgRs resultou em taxas reduzidas de proliferação celular nas células αTC1.
Ademais, o bloqueio do GcgRs nos camundongos
db/db melhorou a homeostase da glicose, reduziu a
proliferação da célula alfa e aumentou o conteúdo da
insulina da intra-ilhota em células beta nos camundongos db/db.
Esses estudos ilustram que a proliferação da célula
alfa aumenta com a progressão do diabetes, resultando em níveis elevados de glucagon plasmático.
Tanto a insulina como o glucagon são fatores tróficos
das células alfa.
Nossos achados sugerem que novas estratégias terapêuticas sejam incluídas no tratamento do DMT2,
tendo como meta as células alfa e glucagon. ■
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Impacto Regional da
Morfologia do Tecido Adiposo
no Perfil Metabólico em
Obesidade Mórbida
J. Hoffstedt, E. Arner, H. Wahrenberg, D.
Andersson, V. Qvisth, P. Löfgren, A. Rydén,
A. Thörne, M. Wirén, M. Palmer, A. Thorell, E.
Toft, P. Arner; “Karolinska Institute”, Estocolmo,
Suécia
Fonte: “Diabetologia, Vol 53, No 12, Dezembro
de 2010”

Resumo
Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar se
o tamanho médio das células de gordura visceral, ou
das células subcutâneas do tecido adiposo, causavam impacto no perfil metabólico e inflamatório na
obesidade mórbida.
Método: Em 80 mulheres portadoras de obesidade
mórbida, o tamanho médio das células da gordura
subcutânea e visceral (omental) foi relacionado a
marcadores in-vivo da inflamação, do metabolismo
da glicose e do metabolismo lipídico.
Resultados: O tamanho do adipócito visceral, e não
do subcutâneo, foi associado de forma significativa à
apolipoproteína B plasmática, ao colesterol total, ao
colesterol LDL e ao triglicérides (p variou de 0,002 a
0,015, r parcial de 0,3 a 0,4).
O tamanho do adipócito subcutâneo, mas não do visceral, foi associado de forma significativa à insulina
plasmática e à glicose, à liberação de insulina glicose-induzida e à sensibilidade à insulina (p variou de
0,002 a 0,005, r parcial de 0,34 a 0,35).
As associações foram independentes de idade, IMC,
massa de gordura corporal ou distribuição da gordura corporal. A hiperplasia do tecido adiposo (muitos
adipócitos pequenos, por exemplo) em ambas as regiões esteve associado de forma significativa a um
perfil melhorado de glicose, insulina e lipídeo, em
comparação à hipertrofia adiposa (como por exemplo, poucos adipócitos grandes) em qualquer uma
das regiões, ou em ambas (p variou de <0,0001 a
0,04). Os marcadores inflamatórios circulantes não
foram associados ao tamanho da célula de gordura
ou a expressão do gene correspondente nas regiões
de células gordurosas examinadas.
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Conclusão: Em mulheres com obesidade mórbida,
as variações região-específicas no tamanho médio
do adipócito foram associadas à complicações metabólicas, mas não à inflamação sistêmica ou do tecido
adiposo. Células grandes de gordura na região visceral foram ligadas à dislipidemia, mas os adipócitos
subcutâneos grandes foram relevantes na glicose e
anormalidade insulínica. A hiperplasia (muito adipócitos pequenos) em ambas as regiões adiposas pode
ser protetora contra anormalidades lipídicas , da glicose/insulina na obesidade. ■

Associação entre Glicemia e
Lipídeos em Adultos Portadores de
Diabetes Tipo 1 (DMT1)
Modificação através de Medicação
Hipolipemiante
D. Maahs, L. Ogden, D. Dabelea, K. Bergeon, S. Daniels,
R. Hamman, M. Rewers Universidade do Colorado, EUA
Fonte: “Diabetologia, Vol 53, No 12, Dezembro de 2010”

Resumo
Objetivo: A hiperglicemia e a dislipidemia são anormalidades metabólicas comuns em adultos portadores de DMT1 e ambas aumentam o risco para as
doenças cardiovasculares (DCV). A hipótese deste
estudo foi a de que a alteração na HbA1C por 6 anos
estivesse associada com a alteração dos lipídeos de
jejum nos adultos DMT1.
Método: O estudo CACTI (Coronary Artery Calcification in Type 1 Diabetes) examinou 652 pacientes
DMT1, sendo 54% destes do sexo feminino, 559 e

543 tiveram consultas de acompanhamento no 3º e
no 6º ano. A idade na linha de base (média±SD) foi
de 37±9 anos, com duração do diabetes de 23±9
anos e HbA1C de 8,0±1,3%. O uso de medicação
para dislipidemia foi de 17%, 32% e 46% nas 3 consultas. Modelos longitudinais mistos separados foram ajustados para se examinar a relação entre a mudança na HbA1C e a alteração no colesterol total de
jejum (CT), no colesterol HDL (HDL-c), no colesterol
LDL (LDL-c), no log do triacilglicerol (TG)e colesterol
não HDL (non-HDL-c). Devido a uma interação entre
o uso da medicação de dislipidemia e a associação
da HbA1c com lipídeos, os resultados foram estratificados pelo uso de medicação de dislipidemia.
Resultados: Entre os pacientes que não utilizaram
medicação de dislipidemia, uma HbA1C mais elevada foi associada com níveis significativamente
piores de lipídeos CT, HDL-c, TG e non-HDL-c (por
1% de alteração na HbA1C, CT 0,101mmol/l, 95% IC
0,050, 0152; LDL-c 0,103mmol/l, 95% IC 0,058, 0,148;
TG 0,052mmol/l, 95% IC 0,024, 0,081; e não HDL-c
0,129mmol/l, 95% IC 0,078, 0,180), mas não HDL-c
(-0,20 mmol/l, 95% IC -0,047, 0,007).
As associações entre a HBA1C e o resultado de qualquer lipídio entre aqueles pacientes sob medicação
de dislipidemia foram na mesma direção, mas atenuados em comparação com indivíduos que não estavam sob medicação.
Conclusão: A alteração da HbA1C está significantemente associada à alteração nos lipídios de jejum,
mas as medicações de dislipidemia podem ser necessárias para otimizar os lipídios e a saúde vascular. ■

Hábitos Saudáveis na Infância
Afetam Risco de Colesterol no Futuro
Por John Gever, Editor Sênior, MedPage Today;
03/01/2011
Fonte: Archives of Pediatric and Adolescent Medicine
Magnussen C, et al “Factors affecting the stability of
blood lipid and lipoprotein levels from youth to adulthood:
evidence from the Childhood Determinants of Adult Health
Study” Arch Pediatr Adolesc Med 2011; 165: 68-76.

Ponto de Ação:
•• Mostrar que este estudo relata a importância de
um estilo de vida saudável na infância e na ado-

lescência na determinação de perfis lipídicos de
alto risco na fase adulta.
Os pesquisadores relataram que os hábitos pouco
saudáveis na infância e na juventude, incluindo sobrepeso e tabagismo, podem ajudar a predizer níveis
de colesterol não saudáveis em jovens adultos.
De acordo com o Dr. Costan G. Magnussen, e seus
colaboradores da “University of Turku”, Finlândia, um
estudo longitudinal feito com 539 crianças australianas com idades entre 9 e 15 anos, mostrou que
fatores como gordura corporal, capacidade cardiorrespiratória e tabagismo estavam significativamente
associados à dislipidemia 20 anos mais tarde.
“Mudanças pouco saudáveis no estilo de vida que
ocorrem entre a juventude e a fase adulta afetam os
indivíduos a manterem, perderem ou desenvolverem
níveis lipídicos e de lipoproteínas de alto risco na fase
adulta,” foi o que declarou o Dr. Magnussen na edição de Janeiro, do periódico médico “Archives of Pediatric and Adolescent Medicine”.
Da mesma forma, aqueles que adotaram hábitos mais
saudáveis tiveram risco de dislipidemia reduzido. Somente 3% dos jovens que apresentaram melhora a
partir da linha de base em dois tipos de fatores de
estilo de vida apresentaram colesterol HDL abaixo
do normal durante o período de acompanhamento,
em comparação aos 14% com uma melhora no estilo de vida e 26% sem nenhuma melhora (Tendência
P<0,001).
A equipe do Dr. Magnussen sugeriu que “mudanças
benéficas em fatores de risco passíveis de serem modificados, como tabagismo e sobrepeso, no período
entre a juventude e a fase adulta, têm o potencial de
mudar aqueles que apresentam perfil de alto risco
na juventude para níveis de baixo risco na vida adulta. “Programas de prevenção para aqueles que não
apresentam níveis lipídicos de risco elevado, são tão
importantes quanto a proporção de adultos com níveis de alto risco a ser reduzidos.”
O coorte foi feito com os participantes do estudo
“Childhood Determinants of Adult Health” conduzido
na Austrália no início de 1985 com jovens entre 9,
12 e 15 anos de idade, os quais foram submetidos
a avaliações físicas incluindo-se exame de sangue e
questionário do estilo de vida, na linha de base e posteriormente em 2004 a 2006.
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A amostragem inicial incluiu 1.770 participantes, dos
quais 539 haviam tido avaliação de acompanhamento com uma segunda rodada de exames de sangue,
para determinar seu nível de triglicérides, colesterol
HDL, colesterol LDL e colesterol Total.
O Dr. Magnussen e seus colaboradores acharam que
um número relativamente pequeno de participantes
apresentava níveis lipídicos de alto risco na linha de
base e no acompanhamento.
Aproximadamente 1/3 da amostra estava em grupos
de alto risco para alteração lipídica quando foram
incluídos no estudo, mas no follow up, aproximadamente 90% deles tinham níveis dentro do normal.
Por outro lado, aproximadamente 20% dos participantes com níveis lipídicos normais na linha de base
desenvolveram dislipidemia, em uma ou mais categorias, no decorrer do estudo.
A adiposidade – medida por idade ajustada ao IMC, à
circunferência abdominal e à profundidade da dobra
da pele – foi fortemente associada ao desenvolvimento de níveis lipídicos não saudáveis.
Os participantes com dislipidemia na fase de acompanhamento apresentaram alterações substanciais
em cada uma das medidas de adiposidade, enquanto
as alterações médias na adiposidade foram mínimas
nos participantes com nível lipídico normal durante o
acompanhamento. Este achado se aplicou aos participantes cuja “saúde lipídica” alterou durante o estudo e àqueles que permaneceram inalterados.
O desempenho na bicicleta ergométrica que indica
a saúde cardiorrespiratória, também acompanhou
as alterações nos níveis lipídicos em particular, para
aqueles cujo perfil lipídico passou de normal para
alto risco. “A tendência destes foi de ficar menos em
forma entre as pesquisas”.
Outro fator associado aos níveis lipídicos com o passar do tempo foi o status socioeconômico dos participantes, medido através do nível de escolaridade
dos pais.
Os participantes que apresentaram melhoras com o
passar do tempo tenderam a ter lipídeos dentro dos
níveis normais durante o período de acompanhamento.
Surpreendentemente, as mudanças na ingesta de
gordura saturada não foram associadas ao status
lipídico com o passar do tempo. Os pesquisadores
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atribuíram o resultado à “inconsistência de medição
nas dietas variáveis” avaliadas no estudo, as quais
diferiram da linha de base para a fase de acompanhamento.
Os pesquisadores sugeriram ainda que o estudo traz
uma luz a atual controvérsia sobre testes lipídicos em
crianças.
Sua observação de que os perfis lipídicos aparentemente prejudiciais em crianças, geralmente se tornam normais com a idade, já havia sido observado
em outros estudos anteriores, e sugeriam que os testes de rotina em crianças podem não ser preditivos e,
portanto, pouco úteis.
O estudo atual indica que a normalização dos lipídeos durante a adolescência e a primeira fase adulta,
pode ter sua origem na adoção de um estilo de vida
saudável; portanto, o Dr. Magnussen e seus colaboradores sugeriram que de fato a dosagem de lípides
é uma ferramenta de valor para identificação de crianças que necessitem intervenções, sem as quais seu
risco pode permanecer elevado, ou até aumentar.
A equipe observou algumas limitações em seu estudo, como: tendência causada pela perda no acompanhamento de aproximadamente 70% do corte
elegível original, erros de medição e mudanças nas
técnicas da análise do sangue desde 1985, e disponibilidade de dados somente para 2 pontos impedindo
investigação do tempo, duração ou freqüência das
alterações. Outro aspecto seria o fato de o estudo ter
sido conduzido apenas com indivíduos australianos
e sua generalização pode ser limitada.
Esta pesquisa contou com o apoio financeiro dos
seguintes órgãos e instituições:
“Commonwealth Departments of Sport, Recreation
and Tourism, and Health”, “National Heart Foundation”, “Commonwealth Schools Commission”, “National Health and Medical Research Council”, “Tasmanian Community Fund”, “Veolia Environmental
Services”, “Sanitarium”, “ASICS”, e “Target”. ■

Redução da Relação Triglicérides/
Colesterol HDL está Associada a
Impacto Benéfico da Pioglitazona
no Progresso da Arteriosclerose
Coronariana em Portadores de
Diabetes
Insights do estudo PERISCOPE (Pioglitazone Effect
on Regression of Intravascular Sonografic Coronary
Obstruction Prospective Evaluation) - S. Nicholls, E. Murat,
K. Wolsky, O. Bayturan, A. Lavoie, K. Uno, S. Kupfer, A.
Perez, R. Nesto e S. Nissen
Fonte: HTTP://content.onlinejacc.org

Objetivos
O objetivo deste estudo foi determinar os fatores associados ao efeito favorável da pioglitazona na progressão do ateroma.

Histórico

Houve uma regressão substancial em comparação
à progressão, associada a maiores aumentos relativos no colesterol HDL (14,2% versus 7,8%, p=0,04),
diminuições relativas do triglicérides (-13,3% versus
1,9%, p=0,045), relação triglicérides/HDL (-22,5 versus -9,9%, p=0,05) e redução da hemoglobina glicada (-0,6% versus -0,3%, p=0,01).
Uma análise multivariada revelou que os efeitos induzidos da pioglitazona no triglicérides/HDL-C estavam
associados às mudanças no percentual do volume
do ateroma (p=0,03) e no volume total do ateroma
(p=0,02)

Conclusões
Os efeitos favoráveis da pioglitazona sobre a relação
triglicérides/HDL correlata à progressão retardada do
ateroma em pacientes diabéticos.
Este achado mostra a importância potencial de ter-se
como meta a dislipidemia aterogênica nos pacientes
portadores de diabetes com doença coronariana. ■

O diabetes mellitus está associado à progressão
acelerada do ateroma coronariano. A pioglitazona retardou este progresso em comparação à glimepirida
nesta população.

Métodos
Ao todo, 360 pacientes portadores de diabetes com
doença coronariana foram tratados com pioglitazona
ou glimepirida por 18 meses no Estudo PERISCOPE
(“Pioglitazone Effect on Regression of Intravascular
Sonographic Coronary Obstruction Prospective Evaluation”). A progressão do ateroma coronariano foi
avaliado por ultrasom intravascular serial. Investigamos a relação entre as alterações dos parâmetros
bioquímicos, o volume percentual do ateroma e o
volume total do ateroma.

Resultados
Os pacientes tratados com pioglitazona apresentaram colesterol HDL aumentado, e triglicérides, hemoglobina glicada e proteína C reativa reduzidas.
Também foram observadas correlações significativas
no grupo pioglitazona com alterações no volume percentual do ateroma, do triglicérides (r=0,15, p=0,04),
na relação triglicérides/HDL-C (r=0,16, p=0,03) e na
hemoglobina glicada (r=0,16, p=0,03). No grupo glimepirida foram observadas alterações no colesterol
HDL (r=-0,20, p=0,01).
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Projeto do Ministério quer Reduzir
Sódio, Açúcar e Calorias na Comida
VIDA
O Ministério da Saúde pretende lançar, em abril, um
projeto para incentivar a redução de taxas de sódio, açúcar e calorias dos alimentos produzidos no
Brasil.
Segundo planejamento do ministro Alexandre Padilha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deverá conceder com mais rapidez os registros de comercialização de produtos considerados
mais saudáveis.
As metas de redução da concentração de sódio,
açúcar e calorias serão discutidas com representantes das indústrias de alimentos, bebidas e varejo, além de institutos de defesa do consumidor.
A intenção é lançar o modelo em 7 de abril, quando
é celebrado o Dia Mundial da Saúde.
“Estamos trabalhando para estabelecer um fluxo
prioritário para o registro de produtos com menores níveis de sódio, calorias e açúcar, para que a
indústria tenha um estímulo para fabricar produtos
que tenham esses índices”, afirmou o ministro da
Saúde.
A longo prazo, o objetivo é prevenir o desenvolvimento de fatores de risco relacionados à alimentação, como hipertensão, colesterol alto e obesidade.
O programa de redução de índices de sódio, açúcar
e calorias em alimentos será criado sob a forma de
incentivo e não de exigência - para evitar conflitos
com a indústria.
Em 2010, resolução da ANVISA que estabelecia
normas para a propaganda de alimentos com altas
taxas de açúcar e gordura causou polêmica e foi
suspensa pela Advocacia-Geral da União (AGU).
Padilha afirmou que as medidas serão negociadas
com empresários e anunciou que discute a participação dos fabricantes em campanhas publicitárias
de promoção de hábitos saudáveis.
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Vida saudável. Pesquisa divulgada em 2010 pelo
INCA revelou que a combinação de alimentação
saudável e prática regular de exercícios físicos preveniria 19% de todos os casos de câncer registrados no País. ■

Comida Saudável Terá Registro
Facilitado
SAÚDE
Governo deve iniciar em abril movimento para reduzir níveis de gordura, açúcar e sódio dos alimentos industrializados Ministério também anunciou no
Dia de Combate ao Câncer, programa de qualidade
para mamografias.
O governo quer estabelecer metas para reduzir níveis de açúcares e gorduras nos alimentos. Para
estimular a indústria, vai facilitar o registro de alimentos saudáveis.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou
que a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dará prioridade ao registro de produtos que
se enquadrem nessa categoria.
Padilha disse que vem se reunindo com representantes das indústrias de bebidas e alimentos para
iniciar campanhas que estimulem hábitos alimentares saudáveis dos brasileiros.
A ideia é que o movimento seja iniciado em abril,
mês em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde
-dia 7.
“Além da campanha, queremos estabelecer metas
muito claras, em parceria, de redução dos níveis de
sódio, de açúcares, de calorias, dentro dos produtos alimentícios”, afirmou.

CÂNCER
O ministro esteve no Inca (Instituto Nacional de Câncer) ontem, Dia Mundial de Combate ao Câncer.
O Brasil registra, a cada ano, 500 mil novos casos
de câncer, segundo dados do instituto. Entre as

doenças crônicas, o câncer é a segunda causa de
morte, atrás das doenças cardiovasculares.
O ministro comentou que o governo vem negociando com a indústria farmacêutica para reduzir o custo de medicamentos voltados para o tratamento da
doença.
“Conseguimos redução de 42% a 51% nos custos
de remédios para tratamento de algumas leucemias. Essa economia permitiu expandir o tratamento para mais pessoas”, observou.

MAMOGRAFIA
Outra medida que vem sendo preparada é a criação um programa nacional para avaliação da qualidade dos exames de mamografia.
Já existe um programa de qualidade semelhante
em relação à coleta de material do colo do útero.
Esses dois tipos de câncer são os que mais atingem as mulheres.
Cálculo do UICC (sigla, em inglês, da União Internacional de Controle do Câncer) mostra que o câncer demandou gastos de US$ 1 trilhão à economia
global em mortes prematura e invalidez. Essa conta não considera os custos médicos. ■

Peso // Obesidade Dobrou em 30
Anos, Indica Estudo
MUNDO
Paris - A obesidade praticamente dobrou no mundo nas últimas três décadas, afetando 500 milhões
de adultos, a maioria mulheres, segundo um estudo publicado pela revista médica The Lancet. Em
2008, mais de um em cada 10 adultos no mundo
era obeso, revela o estudo coordenado por Majid
Ezzati, do Imperial College de Londres, e Salim Yusuf e Sonia Anand, do Instituto de Estudos da População/Saúde de Hamilton, Canadá, que examinaram a evolução do sobrepeso entre 1980 e 2008
nas pessoas acima de 20 anos.
Entre os países ricos, os Estados Unidos lideram o
ranking da obesidade, seguidos pela Nova Zelândia, enquanto a população do Japão é a menos
afetada pelo sobrepeso. O excesso de peso é caracterizado por um índice de massa corporal (IMC,
o parâmetro usado para medir a relação entre peso

e altura) acima de 24 kg/m2. O Brasil registra IMC de
25,8 entre os homens (19ª posição) e de 26 entre as
mulheres (15ª).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
um IMC de 30 significa obesidade e um índice acima de 30 é considerado obesidade severa. ■

Protocolo Sobre Colesterol Gera
Controvérsia
BRASIL
SÃO PAULO - Há uma polêmica em curso no Brasil
sobre como tratar pacientes com índices elevados
de colesterol no sangue (dislipidemias). O Ministério da Saúde está elaborando um novo documento, mas não consultou a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, que já tem uma diretriz pronta sobre
o tema. Os cardiologistas dizem que, seguindo as
novas recomendações do ministério, o SUS estará
tratando mal os pacientes.
Um dos problemas seria o ministério considerar o
nível ótimo do LDL (colesterol ruim) como inferior
a 100 mg/dL (miligramas por decilitro de sangue).
A SBC preconiza um nível ótimo muito mais baixo,
inferior a 70, segundo o coordenador das diretrizes
da SBC, Jadelson de Andrade.
A coordenadora do departamento de atenção especializada do Ministério da Saúde, Inez Gadelha,
afirma que o ministério consultou as melhores bibliotecas virtuais, como a Cochrane e a Pubmed,
para elaborar o protocolo e que não é praxe ouvir
as sociedades médicas na fase inicial do documento. Ela afirma que a SBC apresentou contribuições
durante a fase de consulta pública, que terminou
no mês passado.
Segundo Inez, o grupo técnico que elabora o protocolo assina um termo de confidencialidade para
que não sejam assediados ou sofram interferências
na elaboração do documento. E a coordenação do
grupo técnico, que faz o julgamento final dos trabalhos, é isenta de conflitos. ■

No 01| 2011 | D I A B E T E S C l í n i c a | 119

Ministério da
Saúde

Informes da Coordenação Nacional de
Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde
Coord. Dra. Rosa Sampaio Villa-Nova de Carvalho

Cirurgia da Obesidade:
Prós e Contras

pressão alta e apnéia do sono e pacientes que não
tiverem sucesso com outros programas clínicos de
controle de peso.

Jock Dean

Independentemente do tratamento proposto, a reeducação alimentar é fundamental, uma vez que é
através dela que se reduz a ingestão calórica total
e o ganho calórico decorrente. Caso contrário, o
operado pode voltar a engordar. Segundo pesquisa
realizada na Gastrocirurgia de Brasília, mais de 52%
dos operados recuperam entre 2 e 7 quilos - um
ganho pequeno se comparado aos 40 a 50 quilos
eliminados no pós-operatório. Mas 19% têm um ganho de peso importante que ultrapassa 7 quilos e
pode chegar a 20 quilos ou mais.

Da equipe de O Estado

A cirurgia bariátrica cirurgia da obesidade ou ainda redução de estômago é um procedimento cirúrgico que tem por objetivo proporcionar e manter uma perda importante de peso para melhorar a
vida de quem sofre com obesidade mórbida e suas
doenças associadas e outras conseqüências. O
problema é que muitos pacientes recorrem a esse
procedimento equivocadamente, muitas vezes por
motivos estéticos, sem saber os riscos desse tipo
de intervenção, bem como as conseqüências para
o resto da vida de uma cirurgia desse tipo.
O cirurgião e endoscopista Hérquimas Pereira afirma que a cirurgia bariátrica só deve ser realizada
por motivos de saúde e nunca estéticos por se tratar
de um procedimento que requer uma mudança de
hábitos alimentares e de vida para ser bem-sucedido. As pessoas, por falta de informação, acham
que basta cortar parte do estômago para emagrecer quando não é assim. Há todo um processo pré
e pós-operatório que deve ser seguido pelo paciente, do contrário os resultados desejados não serão
obtidos, disse.
Hérquimas Pereira comentou ainda que a realização
da cirurgia bariátrica em nome da estética é uma
atitude extrema e que deveria ser combatida pelos
médicos. Certa vez, atendi uma paciente que queria
fazer a cirurgia bariátrica porque queria emagrecer
três quilos para ir a uma festa. Uma situação absurda, obviamente, e algumas vezes o poder aquisitivo
fala mais alto. Felizmente a maioria dos profissionais da área está comprometida com a saúde dos
seus pacientes e não faz esse tipo de atendimento,
comenta.
A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes cujo
Índice de Massa Corporal (IMC) é superior a 40. Isso
equivale 45 kg de excesso de peso para homens e
36 kg para mulheres. É indicado também para pacientes com IMC entre 35 e 40 e co-morbidades
(doenças associadas) significativas, como diabetes,
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Avaliação - Um paciente que deseja ser operado,
ou que seu médico indicou cirurgia bariátrica, deve
fazer a avaliação inicial com o cirurgião especialista,
onde será verificada a indicação cirúrgica e presença de fatores de exclusão, tais como: idade menor
que 18 anos ou superior a 60 anos, alcoolismo, cirrose hepática, dependência química e portadores
de doenças que contra indiquem tratamento cirúrgico. Após esta avaliação, o paciente é encaminhado para realizar uma série de exames laboratoriais,
de imagens, endoscopia com pesquisa de H. pylori
(bactéria que infecta o revestimento mucoso do estômago humano), prova de função respiratória, eletrocardiograma e outros. Além destes exames, será
avaliado por diversos especialistas, como endocrinologista, cardiologista, pneumologista, psicólogo,
nutricionista, anestesiologista e outros, se necessário.
Nessa preparação, o psicólogo ajuda o paciente
a lidar com os conflitos que possam surgir no pré
e pós-operatório, através de entrevistas. A cirurgia
costuma causar grande expectativa nos pacientes,
pois em geral o obeso já passou por outros tratamentos, como dietas, exercícios físicos, reeducação
alimentar, spa, entre outros, fazendo com que ele
deposite nesta proposta uma enorme esperança,
conta Hérquimas Pereira. O acompanhamento psicológico tem ainda a função de detectar possíveis
transtornos psicopatológicos que contra-indiquem
a cirurgia.

Cirurgias - Segundo Hérquimas Pereira, existem
mais de 50 tipos de cirurgias bariátricas no mundo, mas no Brasil apenas cinco são reconhecidas
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM) e destas três são as mais realizadas, principalmente a Cirurgia de Fobbi Capella
que transforma uma porção do estômago em um
pequeno reservatório de cerca de 30 ml, diminuindo bastante a quantidade de alimento ingerido, e
também promovem uma desabsorção de uma fração dos alimentos através de um desvio no trânsito
do intestino delgado. Foi a este procedimento que a
jornalista Vânia Rodrigues se submeteu.

nimas. Eu tomava o equivalente a um copinho de
café a cada 15 minutos, lembra. A partir do segundo mês, passou a ingerir alimentos pastosos e com
três meses começou a consumir alimentos sólidos.
Esse foi um processo gradativo. A cada mês a nutricionista da equipe foi adequando a alimentação.
E é assim ainda hoje. Quando percebemos que
um alimento não caiu bem, a gente troca. Enfim,
a cirurgia dura algumas horas, mas a mudança é
para a vida toda, acredita Vânia Rodrigues. Um ano
e três meses depois da cirurgia e 41kg mais magra,
ela comemora o sucesso da intervenção. Não sinto
mais dores, pontua.

Vânia Rodrigues levou três meses entre a primeira
consulta e a intervenção cirúrgica fazendo a avaliação médica. Com 102 quilos, ela sofria com fortes
dores na coluna e musculares causados pela lordose, escoliose, seis bicos de papagaio, duas hérnias
de disco, causados pelo sobrepeso, além da fibromialgia.

Os pacientes que passam por esse procedimento
cirúrgico podem obter melhorias rápidas nas co-morbidades associadas à obesidade como diabetes, hipertensão, apnéia do sono e níveis de colesterol. Foi o que aconteceu com o professor Euclides
Moreira Neto. Em 1999, ele estava com as taxas de
glicose e colesterol, assim como a pressão arterial, bem acima dos valores máximos permitidos.
Seu peso era 135 kg. Eu não conseguia subir uma
escada, por exemplo. Tinha dificuldade para realizar minhas atividades sozinho. Foi quando fiz uma
cirurgia para colocação de um anel no estômago
para diminuir a capacidade do órgão. O objetivo
era perder 40% do peso, mas conseguimos apenas
20% , diz.

Eu sofria dores atrozes. Certa vez tive uma crise
que durou 15 dias. Foi quando meu ortopedista
me recomendou a cirurgia, pois o excesso de peso
agravava meu problema. A outra opção era uma
cirurgia na coluna que tinha 50% de chances de
dar certo.
O procedimento cirúrgico durou duas horas e meia
e, segundo a jornalista, a recuperação foi rápida.
Eu fui anestesiada de forma que dormi quando entrei na sala de cirurgia e acordei já no apartamento.
Meu cirurgião disse logo que acordei que a cirurgia
havia sido um sucesso. E a partir daí começou todo
um processo de reeducação alimentar, de rotina, de
vida mesmo, conta Vânia Rodrigues.
Alimentação - O paciente submetido à cirurgia
bariátrica será reeducado em termos alimentares
aprendendo a valorizar a qualidade e não a quantidade dos alimentos. A sua perda de peso será progressiva, e no primeiro mês deverá diminuir cerca
de 10%, do peso inicial até completar 12 meses,
quando então estabiliza. A maior perda de peso
ocorre nos primeiros seis meses do pós-operatório.
O cirurgiado ingere apenas alimentos líquidos no
primeiro mês, a partir do segundo passa a fazer refeições pastosas e somente a partir do terceiro mês
pode ingerir alimentos sólidos.
Nos primeiros 30 dias após a cirurgia, Vânia ingeriu
apenas alimentos líquidos e em quantidades mí-

Cinco anos depois o anel foi absorvido pelo organismo, então ele se submeteu a uma nova cirurgia.
No segundo procedimento, foi feito um desvio gástrico para o intestino grosso, mas o resultado obtido
foi o inverso. Ele passou a ganhar peso e chegou
a 120 kg. Então, fiz um terceiro procedimento um
ano depois para a colocação de uma banda gástrica ajustável, mas eu sofri uma infecção e tive que
realizar mais três procedimentos para corrigir os
problemas causados pelo último, informa Euclides.
Hoje com 100 kg, Euclides come apenas alimentos
líquidos e pastosos. Hérquimas Pereira comenta
que o caso dele pode ser o de ganho de peso patológico. É normal que o paciente ganhe de 5% a 10%
do peso anterior nos primeiros dois anos depois
da cirurgia, pior o organismo se readapta à nova
realidade estrutural até que o peso se estabilize.
Quando o ganho de peso é superior a 10%, pode
haver algum distúrbio no organismo que provoque
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isso, além, claro, dos hábitos alimentares que contribuem enormemente, explica.

Desde essa época, o médico vem aperfeiçoando
sua técnica e trabalhando a questão da obesidade.

Apesar de não ter chegado ao peso pretendido, 70
kg, Euclides Moreira Neto diz que sua cirurgia foi
um sucesso, pois não tem mais problemas com a
taxa de glicose, colesterol e pressão alta. Eu tive
um ganho de qualidade de vida, mas ainda preciso
perder alguns quilos, por isso devo fazer uma quarta cirurgia, revela.

Riscos e sequelas

Alguns pacientes desenvolvem a chamada Síndrome de Dump, que ocorre quando este ingere algum
alimento hipercalórico, como doce, tendo sensação
de desmaio, sudorese, escurecimento da vista. É
uma sensação de morte eminente e ocorre porque
no operado a comida é pouco digerida no estômago e vai direto ao intestino e chega com muita concentração de açúcar o que causa todos esses sintomas. Mas a maioria fica assintomática e os que a
sentem, não costumam descumprir a dieta, informa
Hérquimas Pereira.

Livro
Cirurgia da Obesidade: o que você precisa saber
Especialista em cirurgia bariátrica, o médico Gutemberg Fernandes de Araújo lançou ano passado
o livro Cirurgia da Obesidade: o que você precisa
saber. A publicação conta ainda com a colaboração
do médico Pedro Luiz Bertevello, da equipe da Pro
Gastro Clínica e Cirurgia, de São Paulo, e da equipe
do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário (HUUFMA), os médicos Francisca Luzia
Macieira de Araújo, Luis Alfredo Neto Guterres Jr. e
Manoel Francisco da Silva Santos.
De linguagem fácil, o livro é destinado a pacientes,
candidatos à cirurgia, portadores de obesidade, estudantes e professores. A leitura trata da obesidade,
uma das principais doenças do século XXI, transcorrendo, ainda, pelos fatores causais da doença
e fatores de risco, abrindo um parêntese para falar
aos pacientes independente se têm ou não indicação de obesidade mórbida.
Gutemberg Araújo é um dos precursores da implantação da cirurgia bariátrica no Maranhão, que
aconteceu pela primeira vez em 2001, no HUUFMA.
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Como qualquer procedimento cirúrgico, embora
mínimos, existem riscos de complicações durante
a cirurgia e no pós-operatório.

Reações adversas possíveis:
•• Náuseas e vômitos
•• Gases intestinais e distensão abdominal
•• Síndrome do esvaziamento rápido
•• Intolerância à lactose
•• Enfraquecimento temporário dos cabelos
•• Depressão e angústia psicológica
•• Alterações nos hábitos intestinais como diarréia,
constipação, fezes gasosas

Complicações possíveis:
•• Infecção, sangramento ou vazamento nos sítios
de colocação de linhas de sutura/grampos
•• Obstrução dos intestinos ou da bolsa estomacal
•• Desidratação
•• Formação de coágulos sanguíneos nas pernas
ou pulmões
•• Deficiência de vitaminas e minerais
•• Desnutrição protéica
•• Hérnia incisional. ■

Farmácia Popular Distribui Mais
um Medicamento Gratuito para
Diabéticos
O programa Farmácia Popular, iniciativa que garante a distribuição de medicamentos gratuitos à população, passa a oferecer também o cloridrato de
metformina de ação prolongada, utilizado no tratamento de diabetes. Por permanecer mais tempo em
circulação no organismo do paciente, o cloridrato

pode dar uma resposta mais eficaz ao tratamento
da doença.
Com a inclusão, definida pelo Ministério da Saúde,
a população passa a ter acesso a 11 itens oferecidos gratuitamente para hipertensos e diabéticos
nas mais de 15 mil farmácias e drogarias credenciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular em todo o país.
Além dos 11 medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes, são oferecidos outros 13 tipos de
remédios, destinados ao tratamento de asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma. Eles
podem ser adquiridos por preços até 90% mais baixos que os praticados no mercado. É possível obter
também fraldas geriátricas por custos menores.
Para ter acesso aos produtos é necessário que o
usuário apresente CPF, documento com foto e receita médica. No caso dos medicamentos gratuitos
para hipertensão e diabetes, a identificação é feita
pelo nome genérico ou “princípio ativo”, que é a
substância que compõe o medicamento.

PARCEIROS
No último mês, o Ministério da Saúde debateu com
produtores e distribuidores da indústria farmacêutica formas de viabilizar a gratuidade dos medicamentos para hipertensão e diabetes disponíveis no
Farmácia Popular. Com isso, o setor produtivo e
os estabelecimentos conveniados, em uma atitude
socialmente responsável, se comprometeram com
o programa. A gratuidade dos medicamentos oferecidos é garantida pelo compromisso do ministério
em dar todo o suporte técnico necessário para os
parceiros.
Criada em 2004, a iniciativa se expandiu com a adesão da rede privada e se transformou no programa
Aqui Tem Farmácia Popular. Atualmente, cerca de
1,3 milhão de brasileiros são beneficiados por mês.
Destes, aproximadamente 660 mil são hipertensos
e 300 mil, diabéticos.

Princípios Ativos dos Medicamentos
Oferecidos Gratuitamente pelo Aqui
Tem Farmácia Popular:
Hipertensão
Captopril 25 mg, comprimido
Maleato de enalapril 10 mg, comprimido
Cloridrato de propranolol 40 mg, comprimido
Atenolol 25 mg, comprimido
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Losartana Potássica 50 mg
Diabetes
Glibenclamida 5 mg, comprimido
Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido
Cloridrato de metformina 850 mg, comprimido
Cloridato de metformina
de ação prolongada 500 mg
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão
injetável, frasco-ampola 10 ml
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão
injetável, frasco-ampola 5 ml
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão
injetável, refil 3 ml (carpule)
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão
injetável, refil 1,5 ml (carpule)
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução
injetável, frasco-ampola 10 ml
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução
injetável, frasco-ampola 5 ml
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução
injetável, refil 3 ml (carpules)
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução
injetável, refil 1,5 ml (carpules)

O Disque Saúde (0800-61-1997) e o site do Ministério da Saúde trazem mais informações sobre os
itens oferecidos. ■
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Produtos e Novidades

NESTLÊ
Sorvete Molico Yogo!
•• Embalagem: Pote com 542 g
•• 0% de adição de açúca
•• 1 bola = 60Kcal
•• 69% de redução em gorduras
•• 39% de redução em calorias
•• Sabores: Natural e Frutas Vermelhas

WOW NUTRITION

Gelatina Diet Doce Maior
•• Edulcorante: Aspartame, Acesulfame de Potássio
•• Embalagem: Caixa com 12,5g
•• 9 kcal. por porção.
•• Sabores: Abacaxi, Framboesa, Limão,
Morango e Uva.
•• Agora com o selo de “Qualidade
e confiança” ANAD.

•• Com Selo de Qualidade e Confiança Anad.

JASMINE

LOWÇUCAR

Grain Flakes Diet Frutas Vermelhas

Chá Verde Magro Zero Açúcar

•• Embalagem: Pacote com 250g
•• Sem adição de açúcar;
•• Com germen de trigo, flocos de aveia, flocos de arroz;
•• Isento de aditivos químicos e sem conservantes;
•• Rico em fibras;
•• Sabores: Castanhas & Frutas Tropicais
e Frutas Vermelhas;
•• Com selo de qualidade e confiança Anad.
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•• Envelope de 8g;
•• Preparo instantâneo
e sem adição de açúcar;
•• Adoçado com Ciclamato de Sódio,
Sacarina Sódica e Aspartame;
•• Sabores: Limão e Pêssego;
•• Com selo de qualidade e confiança Anad.
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Frágil, Mini Cão Pode
Entrar em Choque por
Hipoglicemia
Filhotes de raças pequenas, como pug,
bull-dog francês e yorkshire, pedem
cuidados especiais.
Frágeis, esses bichos têm naturalmente
uma taxa baixa de glicose no sangue.
Por isso, é real a chance de entrarem
em estado de hipoglicemia depois de
ficar muito tempo sem ingerir açúcar e
os casos são mais comuns do que se
imagina.
Se o cão come pouco e gasta energia,
há mesmo o risco de entrar em choque.
O principal sintoma está na mudança
de comportamento. Filhotes, que costumam ser ativos, ficam quietos demais. Em alguns casos, nem conseguem se mexer.
Se percebido no início, o problema pode ser sanado,
passado um pouco de mel na língua do cão. Outras
vezes, no entanto, é preciso levar o animal ao veterinário, e com urgência.
Como prevenção, pode-se usar o truque do mel,
quando não for possível esperar para checar se o bicho vai comer direito. ■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano, Fevereiro de 2010.

Medicamentos na Mira: Anvisa Quer
Banir Remédios para Emagrecer;
Endocrinologistas Reagem
Proposta para proibir emagrecedores que
atuam no sistema nervoso central, como a
sibtramina e os derivados de anfetamina,
foi anunciada a entidades médicas da área;
para especialistas, decisão é radical e deixará
pacientes sem alternativa de tratamento.
O reinado dos remédios emagrecedores está por um
fio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quer banir de vez a comercialização de todas as
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drogas usadas para emagrecer que atuam no sistema nervoso central: A subtramina e os derivados de
anfetamina (femproporex, dietilpropiona e mazindol).
A única droga para o tratamento da obesidade que
continuará liberada será o orlistate (Xenical), que
atua diretamente no intestino, reduzindo em cerca de
30% a absorção de gordura.
Diante de estudos que apontam que o consumo de
sibutramina aumenta o risco de problemas cardíacos, desde o ano passado a (Anvisa impôs novas regras e endureceu os critérios de venda dessa droga
– considerada de primeira classe no tratamento da
obesidade. Ela deixou de ser vendida como medicamento comum e passou a integrar a categoria dos
anorexígenos, drogas que exigem receita especial.
A proposta de proibir os emagrecedores foi anunciada a especialistas e entidades médicas da área e
publicada no site da agência, junto com um parecer
explicando os motivos.
Para médicos endocrinogistas que atuam no combate à obesidade, a medida é radical demais e vai
deixar os pacientes sem opção de tratamento, já que
o controle da fome e da saciedade ocorre no cérebro
e quase metade da população brasileira tem sobrepeso. Muitos pacientes não conseguem perder peso
com o tratamento clínico convencional, que inclui
dieta e exercícios físicos.

O estudo no qual a Anvisa se baseia para tentar banir
a sibutramina foi feito em pacientes com mais de 55
anos, com doenças coronarianas sendo que já não
se indicava sibutramina para paciente cardíacos.

Nessa operação, é usada uma prótese de silicone que “estrangula” o estômago. Esse anel limita a
quantidade de comida que a pessoa consegue ingerir e aumenta a sensação de saciedade.

A Anvisa não considerou as atuais diretrizes sobre
tratamento da obesidade. Como eles defendem mudanças de hábitos e exercícios físicos, ficará a idéia
de que só é gordo quem quiser. Colocaram no mesmo saco o profissional sério e os que promovem o
uso indiscriminado dessas drogas. O correto seria
intensificar a fiscalização.

A prótese é fabricada pela Allergan (laboratório que
também faz o Botox).

A grande maioria dos pacientes toma esses remédios com critério e com acompanhamento. Retirar do
mercado é uma medida drástica. ■
Fonte: Estado de São Paulo, Caderno Vida, Fevereiro
de 2010.

No estudo apresentado pela Allergan à FDA, os pacientes perderam, em média, 18% do peso corporal
um ano após a cirurgia.
A empresa estima que mais de 26 milhões de americanos vão passar a ser candidatos à cirurgia. De
acordo com as regras antigas, só 18 milhões poderiam ser submetidos ao procedimento.
Até agora, a banda gástrica era indicada para pessoas com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de
40, se não tivessem complicações relacionadas à
obesidade, ou de ao menos 35, caso tivessem doenças associadas.

EUA Ampliam o Acesso à Cirurgia
para Emagrecer

A Allergan, pediu a redução desse limite para IMC de
35, no caso de pessoas saudáveis, e de 30, no caso
dos que têm problemas de saúde.

FDA aprova a redução do peso mínimo para
candidatos à banda gástrica

A FDA concordou em baixar a exigência para um IMC
de 30, no caso de pacientes doentes. Mas manteve
o limite mínimo de 40 para obesos saudáveis. (Considera-se que uma pessoa é obesa se ela tem IMC a
partir de 30).

Mas mudança só vale no caso de pacientes
com doenças associadas à obesidade,
como diabetes e hipertensão.
“Do New York Times”
Americanos no limite inferior da obesidade vão poder
fazer cirurgia para emagrecer. A FDA (agência dos
EUA que regula remédios e alimentos) aprovou na
quarta-feira a ampliação do acesso à operação de
banda gástrica.

Para que a terapia seja indicada a pacientes que
possam se beneficiar mais dela a recomendação é
limitada a pessoas com maior risco de complicações
ligadas à obesidade.

Diabetes
Nas regras antigas, uma pessoa com 1,60m que
sofre de diabetes teria que pesar 89,6 kg para ser
operada. Agora, a mesma pessoa pode ser operada
pesando 76,8 kg.
Um comitê consultivo já tinha recomendado a mudança, concluindo que os benefícios da cirurgia compensam os riscos para pessoas na faixa mais baixa
de obesidade.
Especialistas dizem que o maior acesso à cirurgia,
somado às restrições às drogas antiobesidade, vão
levar mais obesos moderados a procurar a operação.
■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Fevereiro de 2010.
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Remédios para Emagrecer –
Porque é Ruim Proibir a Venda
NÃO FAZ SENTIDO
A intenção da Anvisa de banir os anorexígenos
das farmácias, além de ferir as liberdades
individuais, é uma ameaça à saúde de 16
milhões de brasileiros que, por questões de
ordem biológica, precisam de remédio para
emagrecer.
Dos 40 milhões de brasileiros em guerra com a balança, 16 milhões não conseguem perder peso apenas com mudanças no estilo de vida. Eles podem se
esfalfar na academia de ginástica e viver à base de
alface e, mesmo assim, estão condenados ao fracasso pela genética ou por desajustes biológicos adquiridos. Alguns apresentam um ritmo metabólico mais
lento do que o normal – e, por isso, queimam menos
gordura. Outros, por causa de um desequilíbrio químico cerebral, precisam de muita comida para que
se sintam satisfeitos. Sem medicamentos, esses homens e mulheres não emagrecem. E, assim, podem
adoecer seriamente. A obesidade é fator de risco
para o aparecimento e agravamento de problemas
cardiovasculares, diabetes, câncer e hipertensão,
entre outros males. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão do Ministério da Saúde,
anunciou a intenção de banir do mercado os principais remédios para emagrecer que agem sobre o sistema nervoso central: os anorexígenos sibutramina,
femproporex, anfepramona e mazindol. Eles não têm
equivalentes, ao contrário de outros medicamentos
cuja venda foi proibida.
Para a agência, o único composto antiobesidade que
deveria permancer à venda é o orlistat, princípio ativo
do Xenical – um remédio caro, com efeitos colaterais
bastante inconvenientes por agir diretamente no intestino e de pouca eficácia terapêutica. A Anvisa argumenta que anorexígenos oferecem mais riscos do
que benefícios, em especial complicações cardíacas.
Tais efeitos colaterais não são nenhuma novidade.
Eles estão descritos, inclusive, na bula dos medicamentos. Porém um médico responsável não receita
um inibidor de apetite para um paciente com perfil
de risco. Além disso, os perigos da obesidade não
tratada são bem maiores que os do uso adequado
dos anorexígenos.
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X
Dirceu Barbano, diretor-presidente interino da Anvisa, defendeu o banimento: ”Os médicos podem encontrar alternativas de tratamento, como, dieta, exercícios físicos e tratamentos de comorbidades”. É um
retrocesso ao tempo em que os gordos eram vistos
como desleixados, preguiçosos e sem força de vontade para enfrentar seu problema, porque a medicina
ainda não havia descoberto os complexos mecânicos que levam uma pessoa a ser obesa, independentemente de seus hábitos. A Anvisa promoveu uma
audiência pública para discutir com “a sociedade “
se anorexígenos devem ser banidos do mercado. Em
seguida, a diretoria colegiada da agência, composta
atualmente de três representantes, anunciou seu parecer final. Como esse tipo de iniciativa serve apenas
para conferir uma aparência democrática a decisões
já tomadas, boa parte delas de caráter eminentemente ideológico,é dado como certo que os medicamentos para emagrecer desaparecerão das farmácias
brasileiras.

No fim do ano passado, a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (SBEM), com a colaboração de outras quatro organizações médicas,
elaborou diretrizes atualizadas para o tratamento farmacológico da obesidade e do sobrepeso, com base
em uma ampla revisão de literatura científica sobre os
medicamentos para emagrecer. Tal documento atesta a eficácia das quatro substância que a Anvisa quer
proibir. O texto é bastante claro ao distinguir o que
são efeitos colaterais frequentes das medicações
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(boca seca, irritabilidade, insônia) das suas contra
indicações (para pessoas com risco cardiovascular,
com histórico de doenças psiquiátricas e dependências de álcool e drogas). O documento da Anvisa ignora as diretrizes das entidades médicas e, ao avaliar
a segurança dos anorexígenos,entende as contradições a todos os pacientes. Sobre a anfepramona, por
exemplo, a agência descreve: “A Anvisa registrou 341
reações adversas”.
O papel não informa, porém o período analisado.
Se a estatística abrange as cinco décadas de uso
do remédio no Brasil e se levou em conta o imenso
número de pacientes tratados desde então e se os
341 relatos de efeitos adversos estavam dentro dos
parâmetros de segurança.
A Anvisa e as entidades médicas utilizaram os mesmos estudos para instruir seus documentos. Mas,
curiosamente, as conclusões a que chegaram são
opostas. ■
Fonte: Revista Veja, Caderno Medicina, Fevereiro de
2011.

Casos de Derrame Cerebral
Aumentam entre os Jovens
Internações de homens com até 34 anos
crescem 51% em 13 anos, nos EUA
Casos de derrame aumentam entre os jovens, mostra
levantamento dos Centros de Controle e Prevenção
de Doenças, ligados ao Departamento de Saúde dos
EUA.
Em pouco mais de uma década, houve crescimento
de 51% nas internações por acidente vascular cerebral isquêmico entre homens de 15 a 34 anos. Nas
mulheres dessa faixa, a alta foi de 17%
Os pesquisadores acessaram dados sobre a internação de pacientes em cerca de mil hospitais americanos entre os anos de 1994 e 2007.
No Brasil, as doenças cerebrovasculares também tiveram aumento expressivo entre os jovens, segundo
números do Datasus, banco de dados do Ministério
da Saúde.

130 | D I A B E T E S C l í n i c a | No 02 | 2011

Entre 1998 e 2007, houve crescimento de 64% nas
internações por AVC entre homens, e de 41% entre
mulheres na faixa de 15 a 34 anos.

Para Bacheschi, “faltam campanhas mostrando que
o jovem está levando uma vida comparável à de um
idoso”. ■

O AVC isquêmico representa cerca de 90% dos casos
e é causado pela obstrução das artérias cerebrais.

Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Março
de 2011.

Se não for contida a tempo, a doença pode lesionar
áreas do cérebro e causar sequelas nos movimentos
e em funções como a fala.
Só em 2007 houve um total de 7.599 internações por
doenças cerebrovasculares no Brasil, nessa faixa
etária.

MAIS SAL
Hipertensão, diabetes e colesterol alto são fatores de
risco de derrame.
“O AVC isquêmico é comum em idades mais avançadas, mas o jovem passa a ter os mesmos riscos se
é mais sedentário e obeso”, diz o neurologista Luiz
Alberto Bacheschi, presidente do Conselho Regional
de Medicina de São Paulo.
“Pensam que é doença de velho, mas cada vez mais
jovens chegam aos hospitais com perda de força nos
membros, tonturas, sinais que antes só víamos entre
pessoas de mais idade”, diz Martins.
O jovem, está ingerindo mais sal, bebendo mais álcool e comendo mal.
O uso de álcool e drogas pode causar lesões arteriais, tornando o adolescente e o jovem predispostos
ao problema, diz Bacheschi.
O neurologista Santino Lacanna, da Unifesp, não
descarta a possibilidade de que nos últimos anos
os diagnósticos tenham ficado mais precisos, o que
pode explicar parte do aumento dos casos.
Mas acrescenta que fatores como o estresse também
podem ser uma hipótese válida.
“Com a competitividade, não dá para jogar o estresse pela janela, mas dá para controlar a alimentação e
praticar exercícios físicos.”

SINAIS
Dor de cabeça, dificuldade para falar ou enxergar e
dormência nos membros são sinais. “As pessoas não
sabem reconhecê-los e demoram a chegar aos hospitais”, diz Sheila Martins.

Pesquisadores Criam Índice para
Calcular Obesidade
Novo método desenvolvido nos EUA mede
percentual de gordura com mais precisão do
que IMC
O Índice de Massa Corporal (IMC), usado para medir
o grau de magreza ou obesidade de uma pessoa,
tem quase 200 anos de idade e defeitos.
Oito pesquisadores liderados por Richard Bergman,
da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, criaram “Um Índice Melhor de Adiposidade do
Corpo”. Esse é o título do artigo científico em que
descrevem o método, na revista médica “Obesity”.
O novo método chama-se Índice de Adiposidade
Corporal (IAC) e usa uma equação e apenas duas
medidas -a circunferência do quadril e a altura da
pessoa- para chegar à porcentagem de gordura no
corpo.
O método tradicional de calcular é obtido ao se dividir o peso da pessoa em quilos pelo quadrado de
sua altura em metros. [veja ilustração]
O velho índice foi criado em 1832 pelo matemático e
astrônomo belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet
(1796-1874). O Índice de Quetelet foi rebatizado de
IMC em 1972, e depois adotado pela Organização
Mundial de Saúde como um método simples de medir a obesidade.

SÓ PARA MAIORES
O IMC é impreciso, pois não leva em conta o sexo
ou a massa muscular (mulheres têm mais gordura; e
músculos pesam mais que gordura). Também não é
adequado para menores de 18 anos.
Saber a prevalência de obesidade em uma população é importante em termos de saúde pública.
Trata-se de fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e câncer.
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Por exemplo: estudo com 24.508 pessoas de 45 a 79
anos, no Reino Unido, revelou que 1.708 homens e
892 mulheres desenvolveram doença coronária cerca de nove anos depois.
Homens com as maiores cinturas em relação aos
seus quadris tiveram 55% maior chance de desenvolver a doença; entre elas, o risco foi 91% maior.
Bergman e colegas testaram várias equações para
checar qual corresponderia melhor à realidade. Eles
tinham a porcentagem de gordura no corpo de duas
populações estudadas antes, uma de 1.733 americanos descendentes de mexicanos, outra de 223 afro-americanos.
A gordura tinha sido medida por uma técnica de raio-X, a DXA (sigla em inglês para Absorciometria de
Raios-x de Dupla Energia).
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A fórmula conseguiu prever com precisão a gordura
corporal nos casos acima de 20%; nos casos de gordura de 25% a 30%, a precisão foi total, erro de 0% na
estimativa. Apenas nos casos de adiposidade abaixo
de 10% a equação não foi tão precisa, indicando um
erro de 17,4% a mais de gordura.
Os autores do estudo reconhecem que é preciso
mais medidas e de diferentes populações para validar o novo índice. ■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Março
de 2011.
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Marca Passo Implantado no
Estômago Controla Fome

Cirurgia Bariátrica para
Diabetes tem Novas Regras

Aparelho é similar ao usado para o coração

Relatório internacional define critérios para
selecionar candidatos à operação

Há cinco meses, Patrick Hetzner implantou um marcapasso no estômago que pode controlar seu apetite.
Desde que colocou o dispositivo, Hetzner, 20, um
carteiro de Munique, perdeu mais de dez quilos.
Ele faz parte de uma pesquisa clínica. Desde fevereiro,
o dispositivo já é vendido em toda União Europeia.
O marca-passo é parecido com o usado para o
coração. O aparelho transmite impulsos elétricos para
“enganar” o estômago e o cérebro e dar a sensação
de saciedade.
Hetzner diz que sente os impulsos minutos após
começar a comer. “Sinto uma pressão no estômago
ou um beliscão, mas não é ruim.” Ele fica satisfeito
com metade da quantidade de comida.
Até agora, 65 pacientes receberam o dispositivo.
Metade está com ele há pelo menos um ano e a
maioria perdeu 20% do peso.
Já existem outros marca-passos para estômago no
mercado, mas muitos são usados para aliviar náuseas
e vômitos, e não para combater a obesidade.
O efeito colateral mais sério registrado foi uma
infecção relacionada à cirurgia. Na Grã-Bretanha, a
operação custa 15 mil euros (R$ 34 mil).
Segundo a fabricante, a bateria dura cinco anos e
cabe ao paciente decidir quanto tempo vai manter o
aparelho. Hetzner quer ficar com o marca-passo por
quatro anos. “Quero ter certeza de que meu corpo vai
se adaptar a essa nova forma de comer.” ■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Março
de 2011.

Texto admite redução do estômago para diabéticos com obesidade leve, mas só em casos excepcionais
A Federação Internacional de Diabetes (IDF) divulgou
pela primeira vez um documento com diretrizes para
a realização da cirurgia bariátrica em pacientes com
diabetes.
O relatório traz regras mais precisas e rígidas para
fundamentar a opção de tratamento via redução de
estômago. Entre elas, há a recomendação de exames
pré-operatórios mais sofisticados (de retina e de avaliação da função do fígado, por exemplo).
O documento considera a cirurgia uma opção para
diabéticos com IMC entre 30 e 35.
No entanto, essa indicação para pessoas com obesidade leve só vale em casos excepcionais, quando
o diabetes não é controlável clinicamente e há risco
cardíaco.
O texto afirma que a prioridade da cirurgia continua
sendo para pacientes com obesidade mórbida (IMC
acima de 40), ou moderada (acima de 35) com doenças relacionadas, como o diabetes.
No Brasil, o Conselho Federal de Medicina estabelece que a cirurgia só é indicada para esses dois casos.
O texto “The IDF Taskforce on Epidemiology and Prevention” foi apresentado na segunda, no Congresso
de Intervenção para Terapia do Diabetes Tipo 2, nos
EUA, que terminou anteontem.
O documento foi redigido por 20 endocrinologistas, cirurgiões e especialistas em saúde pública de diversos
países, incluindo o Brasil.
O texto da IDF estabelece também quais são as cirurgias eficazes e quais são experimentais. Novas
técnicas, agora, terão que mostrar, por meio de estudos, benefícios iguais ou superiores aos das cirurgias
clássicas.
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Coração
Operação reduz risco de infarto
A incidência de infartos e derrame é 30% menor em
pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. A conclusão é do maior estudo sobre o assunto, apresentado
no congresso de diabetes, nos EUA, e que analisou
dados de 20 anos de 4.047 pacientes. ■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Abril de
2011.
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Nova Associação de Drogas é
Promessa Contra Obesidade
Em estudo com 2400 pessoas, combinação
entre antiepiléptico e derivado da anfetamina
foi eficaz

Medicamento é visto com otimismo por
endocrinologistas.
Uma nova droga que combina uma substância anticonvulsiva e um derivado da anfetamina é a nova
promessa da indústria farmacêutica para combater a
obesidade.
O medicamento foi testado em um estudo com mais
de 2.400 pessoas que apresentavam obesidade ou sobrepeso e que tinham pelo menos duas doenças associadas, como hipertensão e diabetes.
A pesquisa foi conduzida pela Universidade
Duke, nos Estados Unidos, e financiada pelo
laboratório Vivus. É esse laboratório que
aguarda a aprovação do medicamento pela
FDA (agência reguladora americana).
Os participantes foram divididos em três grupos e acompanhados durante 56 semanas.
No grupo que tomou a dose maior da droga, a perda de peso média foi de 9,8%. No
grupo que tomou a dose menor, a média foi
de 7,8%.
Já no grupo placebo, que só se submeteu a
um programa de dieta, a média da perda de
peso foi de 1,2%.
Os resultados foram publicados anteontem
na edição virtual do periódico “Lancet”.
Segundo endocrinologistas consultados, a
medicação é a nova promessa no combate
à obesidade.

ARSENAL
O remédio é uma combinação de fentermina
derivado da anfetamina que inibe o centro da
fome no cérebro e topiramato um anticonvulsivo que atua na compulsão por comida.

REAÇÕES
O remédio pode causar dependência. Os
efeitos colaterais já observados para essa
associação de drogas incluem insônia, irritabilidade, depressão, dor de cabeça e tontura. ■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde,
Abril de 2011.
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Pâncreas Artificial
Controla o Diabetes
Aparelho monitora a
concentração de açúcar
no sangue e calcula a
quantidade de insulina
que deve ser liberada.
Estudo da Universidade de
Cambridge mostrou que
equipamento reduz risco de
paciente ter hipoglicemia
noturna
Um pâncreas artificial, que
monitora os níveis de açúcar
no sangue e libera, automaticamente, quantidades adequadas de insulina, é a nova
promessa para o tratamento
de DMT1.
Pesquisadores da Universidade de Cambridge testaram o aparelho e dizem que
ele está pronto para ser usado por diabéticos em casa.
Eles fizeram a pesquisa com
24 pacientes hospitalizados.
Os resultados foram publicados no periódico “British Medical Journal”.

SENSOR DE GLICOSE
O aparelho combina um sensor de glicose implantado
no corpo a uma bomba com cateter, que libera a insulina. Ao detectar variações nos níveis de açúcar, o sensor dispara sinais de radio frequência para a bomba,
que libera a quantidade de insulina adequada.

Quando o suprimento de insulina é excessivo, as taxas de glicose diminuem e podem levar a desmaios,
convulsões e até causar a morte.
A estimativa dos médicos é que o pâncreas artificial
estará disponível no mercado daqui a três anos. ■
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Abril de
2011.

No estudo que testou o dispositivo, os pacientes foram divididos em dois grupos: um se alimentou com
quantidades razoáveis de comida e outro comeu excessivamente e bebeu álcool.
O pâncreas artificial detectou corretamente as diferentes necessidades e conseguiu controlar os níveis
de glicemia nos dois grupos.

HIPOGLICEMIA
Um dos principais perigos é reduzir demais o nível de
açúcar no sangue.

No 02 | 2011 | D I A B E T E S C l í n i c a | 137

DC

Artigo Original
FUNÇÃO SEXUAL DE GRÁVIDAS COM DIABETES GESTACIONAL
Resultados Preliminares

SEXUAL FUNCTION OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES – Preliminary Results
FUNCIÓN SEXUAL DE EMBARAZADAS CON DIABETES GESTACIONAL – Resultados Preliminares
MEIRELUCI COSTA RIBEIRO¹ - MARY UCHYIAMA NAKAMURA2 - MARCO DE TUBINO SCANAVINO3
MARIA REGINA TORLONI4 - CARMITA HELENA NAJJAR ABDO5 - ROSIANE MATTAR6.
1. Especialista em Sexualidade Humana e Pós-graduanda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de
São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP- EPM).
2. Professora associada livre-docente do Departamento de Obstetrícia da UNIFESP-EPM.
3. Psiquiatra. Doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Médico assistente
do Programa de Estudos em Sexualidade (ProSex) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da
FMUSP.
4. Médica tocoginecologista do Departamento de Obstetrícia da UNIFESP-EPM, Doutora pela Universidade
Federal de Medicina (UNIFESP-EPM).
5. Psiquiatra. Livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP). Fundadora e Coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade (ProSex) do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC-FMUSP).
6. Professora livre-docente do Departamento de Obstetrícia da UNIFESP-EPM.

Resumo
O objetivo deste trabalho foi comparar a função
sexual de grávidas adultas saudáveis à de mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) no
terceiro trimestre. Foi realizado estudo transversal
com gestantes em acompanhamento pré-natal na
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Para
avaliação da função sexual utilizou-se o questionário
Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F). Testes
Qui-quadrado e t de Student foram utilizados para
comparar diferenças entre os grupos, com valores de
p<0,05 considerados estatisticamente significantes.
Apresentamos aqui os resultados preliminares desse
estudo. Não foram detectadas diferenças significantes nos escores médios totais do QS-F nos dois grupos (60,46 normal x 66,84 GDM, p=0,26) nem nas
questões referentes aos aspectos de desejo e satisfação, excitação sexual, vaginismo e dor durante o intercurso. O grupo com DMG apresentou escores significativamente maiores para orgasmo (3,42 versus
2,42 com p=0,02) e padrão de desempenho sexual
superior ao do grupo sem patologias físicas.
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Palavras-chave: Gravidez; Diabetes Gestacional;
Sexualidade; Coito.

Abstract
The objective of this study was to compare the sexual
function of healthy adult pregnant women with that
of gestational diabetes patients (GDM) in the third
trimester. This cross-sectional study enrolled women
managed at São Paulo Federal University (UNIFESP)
antenatal care clinics. The Sexual Quocient - Feminine Version (QS-F) questionnaire was used to assess
sexual function. Chi square and Student´s t tests was
used to compare differences between groups and
p<0.05 was considered significant. We present the
preliminary results of this study. We detected no significant differences in the mean QS-F scores of the
two groups (60.46 normal x 66.84 GDM, p=0.26), nor
in aspects related to satisfaction, sexual arousal, vaginismus and pain during intercourse. Women with
GDM had significantly higher scores for orgasm (3.42
versus 2.42, p=0.02) and sexual performance than
healthy pregnant women.

Key words: Pregnancy; Gestational Diabetes; Sexuality; Coitus,

Resumen
El objetivo de este trabajo fué comparar la función
sexual de embarazadas adultas con buena salud a la
de mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)
en el tercer trimestre. cional en, con 19 años o más.
Fué realizado estudio transversal com embarazadas
en acompanãmiento prénatal en La Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP). Para avaliación de
la función sexual se utilizó el cuestionario Cociente
Sexual – Versión Femenina (QS-F). Testes Qui-quadrado e t de Student fueron utilizados para comparar
diferencias entre los grupos, con valores de p<0,05
considerados estadisticamente significativos. Mostramos aqui los resultados preliminares de este estudio.
No fueron detectadas diferencias significativas en los
escores médios totales del QS-F en los dos grupos
(60,46 normales x 66,84 DMG, p=0,2608) ni en las
preguntas referentes a los aspectos del deseo y
satisfacción, excitación sexual, vaginismo y dolor durante el intercurso. El grupo con DMG presentó escores significativamente mayores para el orgasmo (3,42
versus 2,42 con p=0,02) y padrón de desempeño sexual superior al del grupo sin patologias físicas.
Descritores: Embarazo; Diabetes Gestacional; Sexualidad; Coito.

INTRODUÇÃO
O conceito de saúde sexual não se limita à ausência de doenças, sendo definida como um estado de
bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade, incluindo a possibilidade de uma vida sexual
segura e prazerosa (1).
No Brasil, estudo com mais de sete mil indivíduos
reporta que a dificuldade para o orgasmo afeta até
um terço da população feminina em idade reprodutiva, enquanto a inibição do desejo afeta quatro vezes
mais as mulheres (8,2%) que os homens (2,1%) (2).
As alterações da função sexual são ainda mais frequentes durante a gestação, sendo que mais de 70%
de gestantes brasileiras apresentam sintomas de disfunção sexual no terceiro trimestre, segundo estudo
recente (3).
Postula-se que as dificuldades sexuais sejam mais
frequentes durante a gestação devido a fatores psicológicos, físicos, relacionais, sócioculturais, religiosos, além de medos e mitos quanto à sexualidade

feminina durante a gravidez (4, 5). De modo geral,
todas as fases do ciclo de resposta sexual feminina
descritas por Kaplan (desejo, excitação e orgasmo)
(6) são comprometidas durante o período gestacional de mulheres saudáveis, especialmente no terceiro trimestre (5, 7, 8, 9). Diversos estudos indicam
que a queixa de dispareunia parece aumentar com o
avançar da gestação (3, 8, 10, 11), afetando até 80%
de mulheres no último trimestre (10), enquanto a satisfação sexual diminui à medida que o momento do
parto se aproxima (3, 10, 12).
O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma doença
relativamente frequente na gestação, afetanto de 3% a
14% de mulheres, variando de acordo com a população estudada e critérios diagnósticos utilizados. Nos
Estados Unidos, são diagnosticados 135.000 novos
casos de DMG por ano (13). No Brasil, estima-se a
prevalência de 2,4% a 7,2% (14). Devido ao aumento
da prevalência de obesidade, estima-se que o número
de mulheres com DMG cresça substancialmente nos
próximos anos, tanto nos países desenvolvidos como
naqueles em desenvolvimento (13).
Além das ansiedades e fantasias normais relacionadas à gestação e ao parto que comumente surgem
na maioria das mulheres saudáveis durante essa fase
de suas vidas, a gestante com DMG terá que enfrentar uma série de preocupações adicionais. O tratamento do DMG exige conscientização e educação da
gestante, sem as quais a adesão é prejudicada. Para
otimizar os resultados gestacionais, as mulheres com
DMG devem modificar hábitos. Basicamente, precisam manter alimentação regrada e adequada para
assegurar ganho de peso apropriado, manter estilo
de vida ativa, monitorar constantemente os seus
níveis de glicose e, por vezes, também necessitam
fazer múltiplas injeções diárias de insulina (16). Além
disso, como parte do seu acompanhamento, essas
pacientes recebem informações sobre os riscos do
DMG, e passam a se preocupar com as possíveis
complicações fetais associadas à doença como polidrâmnio, macrossomia, parto prematuro e tocotraumas (17).
Apesar de existirem estudos sobre distúrbios emocionais (stress, ansiedade, depressão) em mulheres que
receberam o diagnóstico de DMG, não encontramos
na literatura estudos que avaliaram como a grávida
vivencia sua função sexual convivendo com esta patologia, o que nos motivou a realizar esta pesquisa.
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Este estudo visa investigar se, devido às modificações no estilo de vida e preocupações com a saúde
própria e do feto, as gestantes com DMG apresentam
maior comprometimento da função sexual quando
comparadas a gestantes saudáveis no terceiro trimestre gestacional.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado estudo transversal com gestantes em
acompanhamento nos ambulatórios de pré-natal da
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), entre março e julho
2010. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da referida universidade e todas as participantes assinaram um termo de consentimento informado.
A amostra foi constituída por dois grupos: gestantes com diagnóstico de DMG e gestantes saudáveis.
Para ambos os grupos, foram critérios de inclusão:
manter relacionamento estável há pelo menos seis
meses; ser alfabetizada; ter idade ≥ 19 anos; ter
completado 28 semanas de gestação. Os critérios
de exclusão foram: presença de intercorrências clínicas e/ou obstétricas que contra-indicassem atividade
sexual (placenta prévia, rotura prematura de membrana e trabalho de parto prematuro, por exemplo);
presença de hipertensão arterial controlada por medicamentos; gravidez resultante de estupro; parceiro
sexualmente indisponível ou ausente no último mês;
internação hospitalar no último mês; uso de cremes
vaginais nos últimos 30 dias; gestação gemelar; uso
regular de álcool e/ou outras drogas ilícitas; uso de
medicamentos que interfiram na função sexual (por
exemplo, antidepressivos, tranqüilizantes, hormônios) e estar em trabalho de parto.
Para a constituição do grupo DMG, as pacientes deveriam ter glicemia de jejum ≥ 126mg/dL e/ou 2h
após a carga de 75 g de glicose ≥ 140 mg/dL, entre
24-28 semanas de gestação, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (17). O grupo de grávidas saudáveis foi constituído por aquelas
que apresentaram curva glicêmica normal.
As pacientes foram abordadas pela pesquisadora
principal (MCR) e convidadas a participar do estudo
enquanto aguardavam suas consultas de pré-natal
nos ambulatórios de Obstetrícia Fisiológica (grupo
saudável) e no Centro de Diabetes da UNIFESP-EPM
(grupo DMG).
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Aquelas que preencheram os critérios de elegibilidade e concordaram em participar, receberam questionários para serem preenchidos de forma individual,
escrita e anônima. Foram colhidos dados sócio demográficos (idade, idade gestacional, escolaridade,
etnia, estado civil, religião, ocupação, renda familiar
e número de filhos). Em seguida, as pacientes preencheram o Quociente Sexual – Versão Feminina
(QS-F), questionário para avaliação da função sexual, elaborado e validado por Abdo, em 2006 (18).
Este instrumento é composto por 10 questões que
avaliam cada fase do ciclo de resposta sexual. Contempla ainda outros domínios, a saber: desejo e interesse sexual (questões 1, 2 e 8); preliminares (questão 3); excitação pessoal e sintonia com o parceiro
(questões 4 e 5); conforto (questões 6 e 7); orgasmo
e satisfação (questões 9 e 10). Conseqüentemente,
o QS-F permite identificar disfunções específicas do
desejo, da excitação, do orgasmo, dispareunia ou vaginismo.
Cada uma das questões recebe uma pontuação que
varia de 0 a 5 e o desempenho/satisfação sexual
global é avaliado pelo escore final numa escala de
0-100 pontos categorizada da seguinte forma: 82 –
100 pontos bom a excelente; 62 – 80 pontos regular
a bom; 42 – 60 pontos desfavorável a regular; 22 – 40
pontos ruim a desfavorável e 0 – 20 pontos nulo a
ruim.
O tamanho amostral foi calculado tomando-se por
base a prevalência de 73% de disfunção sexual em
grávidas brasileiras, adultas no terceiro trimestre (3)
e a hipótese de que pacientes com DMG teriam uma
prevalência aproximadamente 20% maior deste distúrbio (95%). Com um erro a=0,05 e β=90%, obteve-se um total de 42 participantes para cada grupo.
A caracterização das participantes foi expressa por
estatística descritiva. Teste t de Student foi utilizado
para comparar os dois grupos (gestantes saudáveis
e com DMG) quanto às variáveis sociodemográficas
contínuas (idade e idade gestacional). Teste do Qui-quadrado foi utilizado para comparação das variáveis categóricas. Utilizou-se o teste t de Student para
comparar as diferenças entre os grupos quanto aos
escores médios de cada domínio do QS-F. Valores
de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. A análise estatística foi realizada com o
software Instat 3.

RESULTADOS
Um total de 60 mulheres foi convidado a participar do
estudo e oito foram excluídas por intercorrências no
mês anterior ao momento da entrevista: uma havia
sido internada; duas tinham companheiros ausentes;
uma fez uso de creme vaginal; duas usavam antihipertensivo; uma era medicada com anticonvulsivante
e uma não mantinha relações sexuais desde o início
da gestação por vontade do parceiro. Cinqüenta e
duas mulheres preencheram os critérios de inclusão,
sendo formados dois grupos: 26 com DMG e 26 saudáveis. O tempo médio para preencher os questionários foi de aproximadamente dez minutos.
A idade das participantes variou de 21 a 39 anos,
com média de 29,0 (+5,2 anos, desvio padrão-DP)
e 30,8 (+4,8 anos, desvio padrão-DP)) nos grupos
sem e com DMG, respectivamente, e não diferiu significantemente entre os dois grupos. A idade gestacional média no momento da avaliação foi de aproximadamente 33 semanas nos dois grupos. Todas as
pacientes com DMG haviam recebido o diagnóstico
há pelo menos um mês. A maioria das mulheres era
católica, casada, branca, com ensino fundamental
completo, tinha até um filho, trabalhava e tinha renda
mensal familiar entre 1 e 3 salários mínimos (Tabela
I). A maioria das pacientes com DMG (73%) não usava insulina no momento da entrevista.
Não foram detectadas diferenças significantes nos
escores médios dos dois grupos nas questões referentes aos aspectos de desejo e satisfação, excitação sexual, vaginismo e dor durante o intercurso.
Os escores para orgasmo foram significativamente
maiores no grupo de gestantes com DMG (3,42 versus 2,42, p=0,02). O grupo com DMG apresentou
padrão de desempenho sexual superior ao do grupo
sem patologias físicas (Tabela II).
A prevalência de dificuldades sexuais (escore final <
60 pontos) não diferiu significativamente entre os dois
grupos, sendo de 42,3% entre as grávidas saudáveis
e 38,5% para as mulheres com DMG (p=0,7775) (Figura 1).

Figura 1 - Distribuição do escore total de função
sexual no questionário QSF dos grupos DMG e
saudáveis

*Categorização do escore final do questionário QS-F:
padrão de desempenho sexual
0 – 20 pontos nulo a ruim
22 – 40 pontos ruim a desfavorável
42 – 60 pontos desfavorável a regular
62 – 80 pontos regular a bom
82 – 100 pontos bom a excelente

DISCUSSÃO
O DMG parece não afetar a sexualidade de grávidas
no terceiro trimestre gestacional com base nos resultados (preliminares) aqui apresentados. No entanto,
o grupo com DMG apresentou escores mais altos
para orgasmo e padrão de desempenho sexual superior.
A prevalência de alterações sexuais entre grávidas
saudáveis foi de 42,3%, valor semelhante aos relatados por outros investigadores que apontam taxas
entre 43,7% (19) e 55% (12) no mesmo trimestre gestacional. A prevalência de alterações sexuais no grupo das mulheres com DMG foi semelhante (38,4%).
Não foram encontrados estudos que avaliassem a
função sexual de grávidas com DMG ou com outras
doenças específicas da gestação (como por exemplo, pré-eclampsia ou ameaça de parto prematuro),
o que impossibilita a comparação desses resultados.
Os achados desse estudo contrariam a nossa hipótese inicial de que pacientes com DMG teriam uma
função sexual mais comprometida do que gestantes
saudáveis na mesma idade gestacional. Estes resultados poderiam ser decorrentes de benefícios indiretos associados ao diagnóstico de DMG. Apesar de o
DMG acarretar uma série de transtornos, privações,
preocupações e frustrações na vida diária dessas
gestantes, essas mulheres acabam tendo um contato mais frequente e intenso com equipe multiprofis-
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sional especializada constituída por obstetra, endocrinologista, nutricionista, enfermeira, fisioterapeuta
e psicóloga. Na UNIFESP-EPM, as pacientes com
DMG retornam semanalmente ao Centro de Diabetes
durante o terceiro trimestre, sendo atendidas pelos
mesmos profissionais. Esta atenção especializada,
concentrada e intensificada durante o acompanhamento pré-natal poderia ajudar as gestantes na manutenção de sua auto-estima e do equilíbrio emocional (20), minimizando em parte o impacto negativo
do diagnóstico de DMG.
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Tabela I - Características sociodemográficas de gestantes saudáveis e com DMG atendidas na UNIFESP-EPM
Variável

Idade (anos); média (DP)
Idade Gestacional(semanas); média
(DP)
Religião, N (%)
Católica
Evangélica
Outras/nenhuma
Escolaridade N (%)
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
Etnia, N (%)
Branca
Não-branca
Estado Civil, N (%)
Casada
Mora junto
Solteira
Ocupação, N (%)
Do lar
Trabalha
Desempregada
Renda mensal familiar, N (%)
< 1 salário mínimo
De 1 a 3 salários mínimos
> 3 salários mínimos
Número de filhos, N (%)
0-1
≥2

Grávidas
Saudáveis
N=26
28,8 ± 6
33,8 ± 3,6

Grávidas com
DMG
N=26
30,3 ± 5,21
34,4 ± 3,67

Valor de p

18 (69,2)
5 (32,7)
3 (10,7)

11 (42,3)
9 (34,6)
6(23,1)

0,09392
0,34832
0,46352

2 (7,7)
18 (69,2)
6 (23,1)

8 (30,8)
16 (61,5)
2 (7,7)

0,07852
0,77072
0,24892

18 (69,2)
8 (30,7)

14 (53,8)
12 (46,1)

0,39252
0,39252

14 (53,8)
8 (30,8)
4 (15,4)

16 (61,5)
10 (38,5)
0

0,77892
0,77072
0,11852

6 (23,1)
14 (53,8)
6 (23,1)

10 (38,4)
15 (57,7)
1 (3,8)

0,36742
0,78012
0,10412

1 (3,8)
19 (73,1)
6 (23,1)

5 (19,2)
16 (61,5)
5 (19,2)

0,19292
0,55442
0,73422

20 (76,9)
6 (23,1)

18 (69,2)
8 (30,8)

0,75462
0,75462

0,34131
0,55451

1- Valores acessados com teste t de Student.
2- Valores acessados com teste do Qui-quadrado.
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Tabela II - Quociente Sexual - versão feminina (QS-F)
Grávidas Saudáveis

Grávidas com DMG

N=26

N=26

Média ± DP

Média ± DP

1. Desejo

2,30 ± 1,05

2,19 ± 0,94

0,6923

2. Desejo e interesse sexual

2,92 ± 1,60

3,04 ± 1,40

0,7747

8. Desejo e interesse sexual
(concentração)
Preliminares

3,04 ± 1,61

3,00 ± 1,69

0,9307

3. Preliminares
Excitação Pessoal e
Sintonia com o Parceiro

3,53 ± 1,72

3,69 ± 1,40

0,7145

3,15 ± 1,64

3,65 ± 1,32

0,2316

3,38 ± 1,65

3,53 ± 1,39

0,7244

6. Vaginismo

3,38 ± 1,65

3,73 ± 1,40

0,4134

7. Dispareunia
Orgasmo e Satisfação

3,08 ± 1,41

3,73 ± 1,63

0,1304

9. Orgasmo

2,42 ± 1,60

3,42 ± 1,41

0,0206

10.Satisfação

3,00 ± 1,81

3,42 ± 1,65

0,3861

Total*

60,46 (21,55)

66,84 (18,81)

0,2608

(desfavorável a regular)

(regular a bom)

Domínios*

Valor de P**

Desejo e interesse sexual

4. Excitação Pessoal
(lubrificação)
5. Excitação Pessoal e
Sintonia com o Parceiro
Conforto

Todos os valores são expressos em média (desvio padrão)
* A nota de cada domínio varia de 0 até 5 pontos.
** Valor de p acessado com teste t de Student.
*** O escore total varia de 0 a 100 pontos e foi obtido através de fórmula específica (1)
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