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         Editorial

Fomos surpreendidos no final de feverei-
ro/09 com a notícia de uma nova fábrica de 
insulina no Distrito Federal anunciada pelo 
Governador José Roberto Arruda e pelo 
Ministro da Saúde José Gomes Temporão 
após encontro no Palácio do Planalto com 
o Presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Pelo noticiado a BIOMM – Empresa Farma-
cêutica (Você já ouviu falar?) - detentora de 
uma das quatro patentes do princípio ativo 
irá transferir à brasileira União Química a tec-
nologia de produção, que será desenvolvida 
em parceria com a Universidade de Brasília. 
O investimento de R$150 milhões, ao que 
tudo indica dinheiro do BNDES (isto é, de 
nossos impostos) irá financiar mais de um 
investimento desnecessário no Brasil, que já 
é um dos maiores produtores de insulina do 
mundo, junto com os Estados Unidos (La-
boratório Eli Lilly) e a Dinamarca (Laborató-
rio Novo Nordisk), que investiu os US$276 
milhões na fábrica em Montes Claros – MG, 
inaugurada em 2003, pelo próprio Presiden-
te Lula. Esta fábrica com apenas 10% de sua 
capacidade de produção abastece o Brasil 
todo em suas necessidades e sua produção 
total pode abastecer, exportando divisas, o 
hemisfério sul da Terra o que demonstra sua 
grande capacidade potencial de produção, 
daí considerarmos desnecessário o gover-
no colocar dinheiro neste tipo de empreen-
dimento.

Estamos em uma economia aberta em que 
a livre iniciativa e a concorrência é muito sa-
lutar, porém que se faça com o dinheiro das 
próprias indústrias e não com o nosso sacri-
fício de 4 meses de trabalho de uma nação 
toda “escravizada” pelas altas taxas de nos-
sos impostos, que são um dos mais altos do 
mundo, sem considerar que não existe o re-
torno para aqueles que mais recolhem.

E os R$206 milhões da importação e “trans-
ferência de tecnologia” para fabricar insulina 
em Farmanguinhos, não deu certo? Precisa 
outra no Distrito Federal? Foram pagos 100% 
a mais, por frasco, aos companheiros cama-
radas da Ucrânia (de US$6, valor de merca-
do, pagos US$12 por frasco) para transferir 
tecnologia (nunca vi isto) o que deveria ser 
investigada a legalidade de tal procedimen-
to, de uma insulina desconhecida no mundo 
científico.

Em verdade é hora de descentralizar as 
compras que o Ministério da Saúde faz com 
alguns medicamentos, pois o gigantismo 
dos valores “brilham” os olhos de interesses 
outros do que da referida destinação desses 
medicamentos.

 Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho

Presidente ANAD/FENAD

Insulina “Made in DF”
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Síndrome Metabólica, 
Resistência à Insulina e 
Substitutos em Portadores 
de Diabetes Tipo 2 Brancos e 
Africanos, da África do Sul
Dr. W. J. Kalk; Dr. B. I. Joffe 
Escola de Medicina da Universidade de Witwatersrand, 
Joanesburgo, África do Sul

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related Disorders”, 
Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Histórico
A Cardiopatia Coronariana (CC) raramente se 
manifesta nos sul-africanos, diferentemente do 
que ocorre com os afro-descendentes norte-
americanos, apesar dos níveis moderados de fa-
tores de riscos convencionais, com ausência da 
predominância masculina usual. Uma vez que a 
síndrome metabólica e a resistência à insulina 
estejam associadas à CC, analisamos a preva-
lência e a gravidade da síndrome metabólica e 
da resistência à insulina em indivíduos brancos 
e africanos portadores de diabetes tipo 2.

Método
Foram avaliados 500 pacientes africanos e 254 
pacientes brancos com perfil para síndrome me-
tabólica (conforme definição da IDF), com resis-
tência à insulina (HOMA-IR) calculada para os 
sub-grupos.

Resultados
Homens: Os africanos apresentaram Índice de 
Massa Corpórea (IMC) mais baixo e circunferên-
cia abdominal menor do que os pacientes bran-
cos (p<0,0001); a síndrome metabólica estava 
presente em 46,5% e 74,1% de pacientes africa-
nos e brancos respectivamente (p<0,0001).

Mulheres: A freqüência da síndrome metabó-
lica foi semelhante, mas a síndrome metabóli-
ca grave (critério 4 ou 5) foi mais freqüente no 
grupo branco (73,1%) do que no grupo africano 
(52,9%) (p = 0,0003). A prevalência de hipertrigli-

ceridemia foi mais baixa nos homens e mulheres 
africanos (p<0,0001), contribuindo assim, com 
sua prevalência também mais baixa na síndro-
me metabólica e na síndrome metabólica grave.

Em comparação com os pacientes brancos, o 
HOMA-IR dos pacientes africanos foi 40% infe-
rior (p<0,0001), com TG:HDL-C correlato (r = 
0,409, p<0,0001).

Conclusão
Nos portadores de diabetes africanos, em com-
paração aos pacientes brancos, a prevalência 
mais baixa da síndrome metabólica nos homens 
e a síndrome metabólica grave nas mulheres e 
a menor resistência à insulina, podem contribuir 
para risco menor de CC. 

A prevalência mais elevada nas mulheres 
pode, todavia, contribuir com o inverso dos 
homens:proporção de mulheres. 

A proporção TG:HDL-C parece ser uma estima-
tiva válida da resistência à insulina nos portado-
res de diabetes africanos. ■

Produto da glicemia de jejum e 
triglicérides como substitutos 
na identificação da resistência 
à insulina em indivíduos 
aparentemente hígidos
Dr. L. E. Simental-Mendía; Dra. Martha Rodríguez-
Morán; Dr. Fernando Guerrero-Romero 
Instituto de Seguridade Social do México, Grupo 
de Pesquisa do Diabetes e de Doenças Crônicas, 
Durango, México

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related Disorders”, 
Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Histórico
Devido ao teste de insulina ter um custo elevado 
e devido a não estar disponível na maioria dos 
laboratórios das cidades dos países em desen-
volvimento, decidimos verificar se o produto dos 
níveis de triglicérides e da glicemia de jejum po-
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         Resumos
dem ser substitutos na estimativa da resistência 
à insulina, em comparação com a avaliação do 
modelo da resistência à ação da insulina através 
do método HOMA-IR.

Método
Foi feito um estudo seccional cruzado baseado 
em população, onde a estratégia de amostragem 
teve como base um procedimento randômico de 
2 etapas de amostragem por vizinhança. Foram 
admitidos no estudo indivíduos aparentemente 
hígidos: homens e mulheres não gestantes com 
idades entre 18 e 65 anos, recém diagnostica-
dos para IFG (Glicemia de Jejum Alterada), IGT 
(Intolerância à Glicose), ou IFG + IGT, sendo que 
disfunção, malignidade e diabetes fizeram parte 
do critério de exclusão. Avaliamos a sensibilida-
de, especificidade, valores preditivos e probabi-
lidade para uma dada doença. Foi estabelecida 
uma taxa ótima de TG para avaliar a resistência à 
insulina utilizando uma análise operacional, ca-
racterística do ponto de dispersão do receptor.

Resultados
Foram admitidos no estudo 728 indivíduos apa-
rentemente hígidos com idades entre 41,4 ± 
11,2 anos. A resistência à insulina foi identifica-
da em 241 pessoas (32,2%) (método HOMA-IR 
4,4 ± 1,6). 

Novos diagnósticos de IFG, IGT, e IFG + IGT fo-
ram estabelecidos em 145 indivíduos (19,4%), 
54 (7,2%) e 75 (10,0%), respectivamente. 

O melhor índice para TG para diagnóstico da re-
sistência à insulina foi Ln 4,65, que apresentou os 
valores mais elevados de sensibilidade (84,0%) 
e especificidade (45,0%). Os valores preditivos 
positivos e negativos foram de 81,1% e 84,8%, e 
a probabilidade para doença foi de 60,5%.

Conclusão
O índice TG poderia ser considerado um substi-
tuto útil na identificação da resistência à insulina 
em indivíduos aparentemente saudáveis. ■

Síndrome Metabólica e Proteína 
C Reativa em Adultos Norte-
Americanos: O Impacto da 
Obesidade Abdominal
Dr. Ike S. Okosun 
“College of Health and Human Sciences”, Universidade 
da Georgia, EUA

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related 
Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Objetivo
Apesar de a proteína C reativa (PCR) elevada e 
a obesidade abdominal (OA) estarem associa-
das à síndrome metabólica, sua ligação ainda 
não está muito clara. O objetivo deste estudo foi 
determinar o impacto da OA na associação do 
PCR com a síndrome metabólica.

Método
Utilizamos nesta investigação os dados (n=6270) 
da pesquisa norte-americana “US National 
Health and Nutrition Examination Survey” de 
2005-2006. O impacto da OA associado à PCR 
com a síndrome metabólica foi utilizado através 
da análise de regressão logística. 

No modelo de regressão, foram feitos ajustes 
estatísticos para idade, sexo, raça/etnia, inges-
tão de álcool, tabagismo, educação e doenças 
inflamatórias e respiratórias. 

Nos homens a PCR (OR = 1,45; 95% CI, 1,04-
2,03) e a OA (OR = 2,03; 95% CI, 1,16-3,54) fo-
ram associadas à crescente probabilidade para 
síndrome metabólica.

Os valores correspondentes para as mulheres fo-
ram de 1,35 (95% CI, 1,05-1,86) e 2,94 (95% CI, 
1,91-4,53), respectivamente. A grosso modo, o ajus-
te para a OA foi associado a 10,1% de redução na 
associação do PCR com a síndrome metabólica.

O valor análogo para homens e mulheres foi de 
4,8% e 14,1%, respectivamente.
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Conclusão
Na análise de regressão logística multivariada, a 
PCR foi associada ao risco reduzido da síndrome 
metabólica com ajuste para OA independente-
mente das variáveis potencialmente confundido-
ras, confirmando mais uma vez a importância da 
redução de peso no controle da síndrome meta-
bólica. 

Os programas de redução de peso, ou outras 
intervenções com alvo específico na região ab-
dominal, podem ajudar a atenuar o risco da sín-
drome metabólica. ■

Prevalência da Síndrome 
Metabólica entre Adultos Pré-
Diabéticos da Cidade de Oman: 
Um Estudo Preliminar
Dr. Mohammed Ali Al-Shafaee,  
“College of Medicine & Health Sciences” Universidade 
Sultan Qaboos, Muscat, Oman

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related 
Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Histórico
A síndrome metabólica é um fator de risco deter-
minante no desenvolvimento das doenças coro-
narianas. 

Um estudo seccional cruzado recente, baseado 
na comunidade, revelou que 36,1% dos adultos 
de Oman estão pré-diabéticos, segundo o crité-
rio da ADA (American Diabetes Association).

Os objetivos deste estudo foram determinar a 
prevalência da síndrome metabólica e sua rela-
ção com os diversos fatores de risco na popula-
ção pré-diabética.

Método
Este estudo admitiu 281 adultos pré-diabéticos 
de Oman, os quais foram submetidos a teste an-
tropométrico, com aferição de pressão sistólica 
e diastólica e avaliação do perfil de lipídico.

Resultados
A prevalência da síndrome metabólica foi encon-
trada em 45,9% dos pacientes, sendo 30,8% do 
sexo masculino e 58,9% do sexo feminino. 

O modelo de regressão de logística múltipla re-
velou que as mulheres têm maior risco para de-
senvolverem a síndrome metabólica. 

Os pré-diabéticos com IMC ≥ 30,0 (kg/m2) e 
proporção cintura-quadril anormal, apresentam 
maior risco de desenvolverem a síndrome meta-
bólica com OR (odds ratio) 20,20 e 6,38, respec-
tivamente.

Conclusão
A prevalência da síndrome metabólica nesta po-
pulação de estudo pré-diabética, foi mais eleva-
da do que na população geral. 

Foram sugeridas medidas para promover hábi-
tos saudáveis e prevenir doenças. 

Pelo que sabemos, este é o primeiro relatório 
elaborado sobre o assunto. ■

Prevalência da Síndrome 
Metabólica entre Índios Norte-
Americanos e Nativos do Alasca 
Dra. Catherine Schumacher,  
“Alaska Native Tribal Health Consortium”, Anchorage, 
Alasca 

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related 
Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Histórico
A síndrome metabólica é comum nos EUA. 

O propósito deste estudo foi medir a prevalência 
da síndrome metabólica entre os índios Norte-
Americanos e os nativos do Alasca.

Método
Medimos as taxas de prevalência da síndrome 
metabólica de acordo com o programa educati-
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refeições, exercícios e medicamentos afetam os seus níveis glicêmicos, 
controlando-os da melhor maneira possível.

Medtronic Comercial Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 100 – 7° andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
Fone: (11) 2182 9200
www.medtronicbrasil.com.br

Fig. 1 – Glicemias capilares
Exames pontuais, isolados

4 glicemias capilares por dia dentro da meta glicêmica

Meta 
glicêmica

0 h 6 h 12 h 18 h

Fig. 2 – Paradigm® REAL-Time revela 
cenário completo dia e noite

Evita possível 
hiperglicemia

Alarme Sonoro: fazer glicemia capilar e tomar
medida preventiva

Evita possível 
hipoglicemia
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vo do colesterol intitulado: “National Cholesterol 
Education Program”, entre 4 grupos de Índios 
Norte-Americanos e Nativos do Alasca, com ida-
de mínima de 20 anos.

Um dos grupos era da tribo “Nação Navajo”, re-
gião sudoeste dos EUA, e os outros 3 grupos do 
Alasca. 

As taxas de prevalência foram ajustadas para 
idade na população adulta norte-americana de 
2000, e comparadas às taxas dos brancos norte-
americanos - pesquisa de saúde e nutrição dos 
EUA “NHANES 1988-1994” (National Health and 
Nutrition Examination Survey).

Resultados
Dentre os participantes da região sudoeste dos 
EUA, a síndrome metabólica foi encontrada em 
43,2% dos homens e 47,3% das mulheres. Na 
população nativa do Alasca este percentual foi 
de 26,5% para homens e 31,2% para mulheres. 
A taxa de prevalência no Alasca variou conforme 
a região, oscilando entre 18,9% (oeste do Alas-
ca) e 35,1% (sudeste do Alasca) para homens e 
22,0% e 38,4% para mulheres, respectivamente. 

Em comparação com os brancos dos EUA, os 
índios norte-americanos e os nativos do Alasca, 
ambos homens e mulheres de todas as regiões, 
exceto região oeste do Alasca, apresentaram 
menor propensão à síndrome metabólica. 

Os homens da região oeste do Alasca apresen-
taram menor propensão a sofrerem de síndrome 
metabólica do que os brancos norte-america-
nos, sendo que a prevalência entre as mulheres 
da região oeste do Alasca foi semelhante àquela 
dos brancos norte-americanos.

Conclusão
A taxa de prevalência da síndrome metabólica 
varia amplamente nas diferentes populações de 
índios norte-americanos e nativos do Alasca. 

As diferenças foram paralelas na prevalência 
das taxas para diabetes. ■

Componentes da Síndrome 
Metabólica e Estilo de Vida em 
Trabalhadores Japoneses
Dr. T. Kawada; Dr. K. Okada; Dr. M. Amezawa 
“Nippon Medical School”, Tóquio, Japão  

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related 
Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Resumo
O objetivo deste estudo foi investigar a relação 
entre o estilo de vida e componentes da síndro-
me metabólica em trabalhadores japoneses do 
sexo masculino.

Avaliamos um total de 4941 homens, com idade 
entre 30 e 60 qnos, em seu local de trabalho, du-
rante check up médico anual, onde associamos 
6 fatores de estilo de vida com cada componen-
te da síndrome metabólica.

A prevalência total da síndrome metabólica foi 
de 9,1%.

As ORs (Odd Ratio) 95% do intervalo de confian-
ça de 3 componentes da síndrome metabólica 
como pressão arterial elevada, dislipidemia e in-
tolerância à glicose em IMC menor que 25, foi de 
0,51 (0,44, 0,59), 0,40 (0,35, 0,46) e 0,55 (0,45, 
0,66), respectivamente.

Entretanto, se alimentarem-se com café da 
manhã todos os dias e não “beliscarem” com 
freqüência entre as refeições e dormirem no 
mínimo 6 horas, não apresentou relação com a 
ocorrência de nenhum componente da síndro-
me metabólica. ■

         Resumos



 

O INIBIDOR DA DPP-4 COM POTENTE E DURÁVEL CONTROLE GLICÊMICO(3)
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Hermiller LM, Prigeon RL, Martin JM, Tharp WG, Liqueros-Saylan M, He YL, Dunning BE, Foley JE, Pratle RE. Treatment with the DPP-4 inhibitor vildagliptin improves fasting islet-cell function in subjetcts with T2D. J Clin Endocrinol Metab 2008; epub ahead of print. 

GALVUSTM vildagliptina. Formas farmacêuticas e apresentações – Comprimidos simples contendo 50 mg de vildagliptina. Cada caixa contém 28 ou 56 comprimidos simples. Indicações – GALVUS é indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. É indicado como monoterapia 
ou em combinação com metformina, sulfoniluréia (SU), tiazolenediona (TZD) ou insulina quando dieta, exercício e um único agente antidiabético não resultarem em um controle glicêmico adequado. Posologia – A dose usual é 50 mg ou 100 mg ao dia (em duas doses divididas de 50 mg) em monoterapia e em combinação com metformina, TZD ou insulina; 
50 mg ao dia em combinação com SU. GALVUS não é recomendado a pacientes pediátricos. Contra-indicações – Hipersensibilidade à vildagliptina ou a qualquer um dos excipientes. Precauções/Advertências – GALVUS não deve ser usado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Não é recomendado a 
pacientes com insu ciência renal moderada ou grave ou a pacientes com doença renal em fase terminal em hemodiálise. Não é recomendado a pacientes com insu ciência hepática, incluindo pacientes com níveis pré-tratamento acima de 2,5 vezes o limite superior da normalidade para ALT ou AST. Testes de função hepática devem ser monitorados durante 
o tratamento com GALVUS em intervalos de 3 meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Se um aumento de 3x ou mais o limite superior da normalidade da AST ou ALT persistir, é recomendado que se interrompa o tratamento com GALVUS. Após a interrupção do tratamento com GALVUS e normalização dos testes de função hepática, o 
tratamento com GALVUS não deve ser reiniciado. Contém lactose. Não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que os benefícios justi quem os riscos potenciais ao feto. Não deve ser utilizado durante a lactação.  Interações – A vildagliptina tem um baixo potencial para interações com fármacos. Não foi observada nenhuma interação de relevância 
clínica na co-administração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, metformina), anlodipino, digoxina, ramipril, sinvastatina, valsartana ou varfarina. Reações adversas – Casos raros de angioedema e disfunção hepática (incluindo hepatite). Monoterapia – comuns: tontura; incomuns: constipação, cefaléia, edema periférico. Em 
combinação com metformina – comuns: cefaléia, tremor, vertigem. Em combinação com sulfoniluréia – comuns: cefaléia, tremor, vertigem, astenia. Em combinação com tiazolidinediona – comuns: aumento de peso, edema periférico; incomum: cefaléia. Em combinação com insulina –comuns: hipoglicemia, cefaléia, náusea,  atulência, doença de re uxo gastresofágico. 
USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS: 1.0068.1050. Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis.

GALVUSTM MET COMBI-PACK. Formas farmacêuticas e apresentações – Comprimidos simples de vildagliptina 50 mg + comprimidos revestidos de cloridrato de metformina 500 mg ou comprimidos revestidos de cloridrato de metformina 850 mg. Cada caixa contém, respectivamente: 56 comprimidos simples + 56 comprimidos revestidos. Indicações 
– Como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 cuja glicemia não esteja adequadamente controlada com a monoterapia com cloridrato de metformina ou vildagliptina ou que já estão em tratamento com a combinação livre de vildagliptina e cloridrato de metformina. Posologia 
– Não exceda a dose diária máxima de vildagliptina de 100 mg ao dia ou de cloridrato de metformina de 1.700 mg ao dia. Deve ser administrado com as refeições. A dose inicial recomendada deve ser baseada no regime atual do paciente com vildagliptina e/ou cloridrato de metformina. A dose usual é de 50/500 mg ou 50/850 mg duas vezes ao dia 
(um comprimido de cada pela manhã e novamente à noite). Contra-indicações – Hipersensibilidade conhecida à vildagliptina, ao cloridrato de metformina ou a qualquer um dos excipientes, doença renal ou disfunção renal, insu ciência cardíaca congestiva, acidose metabólica aguda ou crônica incluindo cetoacidose diabética com ou sem coma. Deve ser 
temporariamente descontinuado em pacientes que se submeterão a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de contrastes iodados. Precauções/Advertências – Não é recomendado a pacientes com problemas hereditários raros de intolerância a galactose, de ciência da lactose ou má absorção de glicose-galactose. Devido ao risco 
de acidose lática, monitoramento da função renal e cautela com o uso concomitante de medicações que possam afetar a função renal ou a disponibilidade do cloridrato de metformina. Deve ser temporariamente descontinuado em pacientes que se submeterão a estudos radiológicos envolvendo a administração intravascular de contrastes iodados, em 
casos de hipoxemia e em pacientes que se submeterão a procedimento cirúrgico. Deve-se evitar ingestão excessiva de álcool. Não é recomendado a pacientes com insu ciência renal moderada ou grave ou a pacientes com doença renal em fase terminal em hemodiálise. Não é recomendado a pacientes com insu ciência hepática, incluindo pacientes 
com níveis pré-tratamento acima de 2,5 vezes o limite superior da normalidade para ALT ou AST. Testes de função hepática devem ser monitorados durante o tratamento com GALVUS em intervalos de 3 meses durante o primeiro ano e depois periodicamente. Se um aumento de 3x ou mais o limite superior da normalidade da AST ou ALT persistir, 
é recomendado que se interrompa o tratamento com GALVUS MET COMBI-PACK. Após a interrupção do tratamento com GALVUS MET COMBI-PACK e normalização dos testes de função hepática, o tratamento com GALVUS MET COMBI-PACK não deve ser reiniciado.  Deve ser evitado em pacientes com evidências clínicas e laboratoriais de 
doença hepática, risco de hipovitaminose B12¬. Não deve ser utilizado em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 cetoacidose diabética ou risco de hipoglicemia, e pode ser temporariamente suspenso em caso de perda do 
controle glicêmico. Deve somente ser utilizado em pacientes idosos com função renal normal. Não é recomendado a pacientes pediátricos. Gravidez: não deve ser utilizado durante a gravidez a menos que os benefícios à mãe 
sejam superiores aos riscos potenciais ao feto. Lactação: não deve ser utilizado durante a lactação. Interações – vildagliptina: baixo potencial para interações com fármacos, não foi observada nenhuma interação de relevância 
clínica com a co-administração da vildagliptina com outros antidiabéticos orais (glibenclamida, pioglitazona, cloridrato de metformina), anlodipino, valsartana, ramipril, sinvastatina, digoxina ou varfarina. cloridrato de metformina: 
furosemida, nifedipino, fármacos catiônicos, fármacos com tendência a produzir hipoglicemia, álcool. Reações adversas – Casos raros de angioedema e disfunção hepática (incluindo hepatite). vildagliptina em monoterapia – comum: 
tontura; incomum: constipação, cefaléia, edema periférico. cloridrato de metformina em monoterapia – Muito comuns: náusea, vômito, diarréia, dor abdominal, perda de apetite. Comum: gosto metálico. Muito raras: diminuição 
da absorção de vitamina B12, acidose lática, anormalidades no teste da função hepática, hepatite, reações cutâneas como eritema, prurido e urticária. Outros efeitos com a combinação de vildagliptina e cloridrato de metformina 
– comuns: cefaléia, tremor, vertigem. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS: 1.0068.1052.  Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação ao Departamento Médico da Novartis.

  Reduz a glicemia por meio da melhora da função pancreática(1,7)

 Potência na redução da HbA1c em diferentes per s de pacientes(1,2)

  Excelente per l de segurança, sem apresentar aumento
 de peso e com baixa incidência de hipoglicemia(2)

 Pode ser facilmente prescrito, tanto em 
 monoterapia, quanto em combinação(1,2)

  Vale Mais Saúde Card, auxílio aos pacientes
 para melhor adesão ao tratamento(4,5,6)

Uma terapia que possibilita o tratamento 
da disfunção da ilhota pancreática 

em monoterapia ou em combinação

Apresentações:

Galvus 50 mg cx c/ 28 e 56 comprimidos
Galvus MET 50 mg + 500 mg cx c/ 56 comprimidos
Galvus MET 50 mg +500 mg cx c/ 56 comprimidos

Contra-indicações: vildagliptina: hipersensibilidade à vildagliptina ou a qualquer um dos excipientes. Metformina: contra-indicada em pacientes com doença renal.
Interações medicamentosas: vildagliptina: não houve interação medicamentosa relevante. Metformina: pode causar interação quando co-administrado com farmacos catiônicos de eliminação renal.
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         Resumos
“A Obesidade da Mal Nutrição”: 
Pode o cérebro comandar o fator 
obesidade?
Dra. Anne-Thea McGill 
Universidade de Auckland, Nova Zelândia 

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related 
Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

É interessante observar que as dietas de baixa 
caloria para perda saudável de peso são, geral-
mente, confusas e ineficazes; outrossim, como 
as taxas para obesidade estão cada vez mais 
elevadas,concluimos que está faltando alguma 
coisa nestas dietas.

As evidências mostram que os humanos desen-
volveram caminhos de nutrição que se tornaram 
verdadeiros vícios alimentares, os quais motivam 
a ingestão de alimentos altamente calóricos. 

O que ocorre é que os humanos, diferentemente 
de outros mamíferos, sintetizam um número me-
nor de co-fatores e vitaminas que devem ingerir. 

Ambos os processos provavelmente surgiram 
para maximizar a energia disponível para o de-
senvolvimento do córtex de associação ampla 
do cérebro humano. 

O default do fenótipo resultante de uma dieta 
ocidentalizada com “hipo-micro-nutrientes”, al-
tamente refinada e energética, é o que chama-
mos de “obesidade da mal nutrição” ou “mal-
nuobesidade”. 

Uma relativa falta de co-fatores anti-oxidantes (e 
outros), contribuem para energia ineficiente oxida-
da.

Este stress leva à deposição da gordura central, 
leva também ao uso desordenado de energia 
pela célula mitocondrial, em especial no músculo 
e no fígado, e à imunidade do mal funcionamen-
to, coagulação, endotelial e de outros sistemas.

Os problemas que ocorrem em conseqüência 
deste distúrbio vão da reprogramação epigené-
tica uterina, até alteração do órgão da síndrome 
metabólica e falha imunológica do câncer.

O tratamento da “obesidade da mal nutrição” 
requer:

1. Compreensão dos mecanismos que levam ao 
vício;

2. Dar prioridade a alimentos integrais densos 
em micronutrientes;

3. Apoio médico e psicológico para os pacientes 
afetados pelo risco da obesidade;

4. Incentivo à produção de alimento que deve 
ser prático e saudável, bem como incentivo à 
sua distribuição. ■

Exposição à nicotina sem 
fumaça não tem efeito duradouro 
na leptina de jejum nem na 
circulação pós-glicose em 
filhotes de ratos
Dr. Arthur L. M. Swislocki; Dr. Zarlasht Fakiri 
“Davis School of Medicine” Universidade da California, 
EUA

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related 
Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Histórico
A exposição à nicotina tem sido associada à per-
da de peso e à redução no ganho de peso.

Relatamos anteriormente a associação da redu-
ção do ganho de peso em ratos expostos à nico-
tina, salvo com dieta rigorosamente controlada.

Acredita-se que a leptina, um hormônio liberado 
pelo tecido adiposo, suprima o apetite.

Utilizamos um modelo de tabaco sem fumaça 
“smokeless tobacco” para estudar as respostas  
da leptina ao tratamento de nicotina ou placebo.
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Métodos
Estudamos ratos tipo “Sprague-Dawley” machos 
e fêmeas de 6 semanas, nos quais implantamos 
pellets de 50 mg de nicotina ou placebo. 

A pressão sistólica foi aferida de forma não inva-
siva e na semana 8,5 foi determinada a respos-
ta à leptina, insulina, glicose e ácido graxo livre 
(FFA) a uma dada carga de glicose oral.

Resultados
De forma geral, os machos eram mais pesados 
do que as fêmeas, tanto antes, quanto após o 
tratamento com nicotina ou placebo.

Não foi observada diferença de peso em nenhum 
sexo entre os grupos submetidos à nicotina ou 
placebo.

As respostas da glicose, da insulina, do ácido 
graxo livre e da leptina à glicose não foram afe-
tadas pelo tratamento com nicotina.

Conclusão
A nicotina sem fumaça, nesta dosagem, não 
apresentou efeito significativo nos valores da 
leptina de jejum ou pós-glicose nos ratos ma-
chos ou fêmeas imaturos.■

Contribuição variável do 
conteúdo de gordura e 
distribuição nos fatores de risco 
da Síndrome Metabólica
Dr. S. Grundy; Dr. B. Adam-Huet; Dra. Gloria L. Vega 
“Center of Human Nutrition” , Universidade do Texas, 
EUA

Fonte: “Metabolic Syndrome and Related Disorders”, 

Dezembro 2008, www.liebertonline.com

Histórico
Relatos anteriores indicam que tanto a distribui-
ção como a quantidade de gordura corporal pro-
movem uma susceptibilidade à síndrome meta-
bólica. Entretanto, as contribuições relativas aos 
dois parâmetros diferentes da gordura corporal 

e aos vários componentes da síndrome metabó-
lica, ainda não foram bem definidos.

Métodos
Foi utilizado raio-x DXA (Dual-energy X-Ray Ab-
sortiometry) para medir e comparar as quantida-
des relativas de gordura corporal total, troncu-
lar e gordura da parte inferior em uma amostra 
representativa de 2.587 homens e mulheres 
brancos, negros e hispânicos, do estudo DHS - 
“Dallas Heart Study”.

Foi analisada a relação entre estas variáveis e 
os níveis plasmáticos de jejum dos lipídeos, da 
glicose, insulina, PCR (proteína C Reativa) e da 
leptina. A pressão arterial também foi aferida e 
analisada.

Resultado
Além da gordura corporal total, a distribuição da 
gordura teve um grande impacto no triglicérides 
plasmático em todos os indivíduos e somente 
nas mulheres nos níveis do colesterol HDL-C.

Um efeito intermediário da distribuição da gor-
dura foi observado na avaliação do modelo 
HOMA-IR e na pressão arterial. Os níveis plas-
máticos do PCR foram muito mais sensíveis ao 
conteúdo da gordura corporal do que à distri-
buição da gordura corporal. Os níveis de leptina 
foram determinados quase que exclusivamente 
pelo conteúdo da gordura corporal.

Apesar de haver pequenas diferenças entre os 
grupos étnicos, os principais padrões entre es-
tas variáveis foram semelhantes.

Conclusão
Para a maioria dos fatores de risco, tanto o con-
teúdo de gordura corporal como a distribuição 
da gordura, contribuíram em níveis diferentes, 
apesar de diferenças significativas serem obser-
vadas entre as contribuições relativas de cada 
variável para fator “p” de risco individual. ■
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         DC Informes

namento com tempo-benefício, pode ser usado 
como estratégia para reduzir os fatores de risco 
metabólico em jovens sedentários e na popula-
ção de meia-idade também sedentária, que não 
fariam os exercícios aeróbicos tradicionais pela 
falta de tempo.”

O risco de doença cardiovascular e o diabetes 
tipo 2 podem ser reduzidos através de ativida-
des físicas regulares; entretanto, não há um con-
senso sobre a quantidade de exercícios ou in-
tensidade ideal necessária para melhorar o perfil 
de risco.

As recomendações para melhora do controle 
glicêmico normalmente enfatizam horas de exer-
cícios físicos moderados ou intensos por sema-
na, numa meta que a população geral tende a 
ignorar devido à sua falta de tempo e falta de 
motivação.

Recentemente, foi sugerido um protocolo de 
exercícios físicos que apresenta um perfil de 
tempo-benefício, que melhora as funções ae-
róbicas através de baixo volume de exercícios 
com alta intensidade.

Exercícios físicos breves e 
vigorosos podem prevenir o  
Diabetes
Charles Bankhead

FONTE: “MedPage Today”

Edimburgo, Escócia, 28 de janeiro de 2009: 

Resultados de uma pesquisa clínica de pequeno 
porte sugerem que apenas 3 minutos de exercí-
cio físico vigoroso, em dias alternados, bastem 
para que as pessoas sedentárias  previnam o 
diabetes.

O Dr. James Timmons e sua equipe da Univer-
sidade Heriot-Watt, relataram online no “BMC 
Endocrine Disorders” que um treinamento inten-
sivo com sessões curtas de 2 semanas resultou 
em melhora significativa (P<0,01 a P<0,001) 
dos parâmetros  glicêmicos múltiplos, e na ação 
da insulina em voluntários saudáveis.

Foram 6 sessões de treinamento que duraram 
ao todo 15 minutos.

“A eficácia do exercício físico intenso de somen-
te 250 kcal de trabalho por semana, melhorou 
sobremaneira a ação da insulina em jovens se-
dentários de forma surpreendente”, concluíram 
os autores. “Este paradigma inusitado de trei-
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“Investigamos a possibilidade de uma melhora 
substancial na ação da insulina através de um 
treinamento de alta intensidade, apesar da con-
tribuição negligente quanto à queima total de 
energia, pois este modelo de treinamento redu-
ziria de forma substancial a armazenagem de 
glicogênio muscular.”

Para testar as hipóteses os autores recrutaram 
16 jovens hígidos do sexo masculino, com média 
de idade de 21 anos, para participarem de uma 
pesquisa clínica de treinamento de alta intensi-
dade. Nenhum dos voluntários foi envolvido em 
um programa estruturado de atividade física.

Durante as duas semanas, os participantes com-
pletaram 6 sessões de treinamento intenso com-
de 4 a 6 sessões de 30 segundos na bicicleta 
ergométrica.

Um teste de tolerância à glicose oral de 75g na 
visita basal e após 2 semanas, avaliou a respos-
ta dos participantes ao desempenho aeróbico 
na bicicleta ergométrica, bem como glicemia, 
insulina e ácidos graxos não-esterificados. 

As medições feitas ao final do estudo mostraram 
que houve uma melhora significativa em cada 
parâmetro da tolerância à glicose.

Em comparação com os valores da linha basal, a 
área das curvas de concentração-tempo para gli-
cemia plasmática, insulina e ácidos graxos não-es-
terificados, foram reduzidas em 12%, 37% e 26%, 
respectivamente (P<0,001 para cada valor).

A insulina plasmática de jejum e os valores gli-
cêmicos permaneceram inalterados, mas as 
concentrações do ácido graxo não-esterificado, 
diminuíram em 60 µmol.L-1 (P=0,058).

A avaliação da sensibilidade à insulina pelo índi-
ce Cederholm apresentou 23% de melhora em 
comparação à linha basal (P<0,01), com me-
lhora no desempenho aeróbico na bicicleta de 
aproximadamente 6% (P<0,01).

“Nossos achados são o primeiro passo para que 
estudos mais profundos investiguem o treina-
mento de alta intensidade na melhora do contro-

le glicêmico em indivíduos de meia idade saudá-
veis sob risco de desenvolverem diabetes tipo 2, 
e em portadores de diabetes tipo 2.”

Os autores observaram que seu estudo foi limi-
tado devido ao fato de terem medido somente a 
sensibilidade à insulina do corpo todo, fato este 
que fez com que a interpretação dos dados fi-
casse incompleta.

A análise das respostas de tecidos específicos 
através de biópsia, permitiu determinar os meca-
nismos envolvidos na melhora observada. 

Na prática
 • Explique aos pacientes que um regime de 

exercício físico vigoroso e alta intensidade 
melhorou diversos resultados laboratoriais 
referentes ao diabetes.

 • Observe que o estudo envolveu um pequeno 
número de jovens saudáveis.

 • Observe também que os autores confirmaram 
uma falta de concordância sobre qual seria o 
regime ideal de exercícios. ■

Terapia Tripla é melhor que 
Terapia de Insulina Isolada para 
Portadores de Diabetes Tipo 2
Fonte: “Diabetes in Control” – Janeiro/2009

Uma pesquisa clínica aberta, randomizada, pu-
blicada em dezembro/2008 na “Diabetes Care”, 
mostrou que a rosiglitazona combinada com 
metformina e insulina aspart melhora o metabo-
lismo glicêmico em pacientes obesos portado-
res de diabetes tipo 2, em comparação à insuli-
na misturada isolada.

“O diabetes Tipo 2 é causado pela secreção de 
insulina reduzida e pela resistência à insulina no 
músculo esquelético e no fígado. Há uma tradi-
ção antiga de se administrar somente uma dro-
ga anti-diabetes de cada vez; então, a maioria 
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dos pacientes ainda são tratados com secre-
tagogos da insulina, ou com insulina isolada. 
Entretanto, estas drogas apresentam um efeito 
mínimo nos eventos cardiovasculares e na mor-
talidade, enquanto a metformina, que melhora a 
sensibilidade à insulina, reduz o risco de infarto 
do miocárdio e a taxa de mortalidade”, foi o que 
relatou Dr. Mikael Poulsen e sua equipe, do Hos-
pital Universitário de Odense na Dinamarca. Por 
um período de 6 meses, 16 pacientes obesos 
portadores de diabetes tipo 2 foram administra-
dos com insulina NPH ou Mix (regular + NPH), 
duas vezes ao dia, tratados com terapia tripla, 
ou que continuaram com insulina Mix ou NPH 
duas vezes ao dia. A terapia tripla consistiu de 
insulina aspart e análogo da insulina de ação rá-
pida às refeições; metformina, que ajuda na sen-
sibilidade hepática à insulina; e a rosiglitazona, 
que melhora a sensibilidade periférica à insulina. 
As doses de insulina foram ajustadas por algorit-
mos em ambos os grupos.

No grupo de terapia tripla, a média da HbA1c di-
minuiu de 8,8% para 6,8% (P<.01) sem registrar 
a ocorrência de eventos hipoglicêmicos graves. 
A sensibilidade à insulina também apresentou 
melhora tanto no músculo esquelético como 
no fígado. A hiperglicemia pós-prandial não foi 
freqüente. O perfil diurno de insulina sérica foi 
caracterizado pelo jejum e pelos picos eleva-
dos, sem necessidade de aumentar a dose de 
insulina. A terapia tripla não foi associada a um 
ganho significativo de peso, ou à deterioração 
de lipídeos plasmáticos, pressão arterial, ou a 
outros parâmetros de segurança que não fosse 
a hemoglobina.

Apesar da dose de insulina ter aumentado em 
50% no grupo de controle, não houve alteração 
nos níveis da HbA1c, da glicemia de 24 horas, 
nem na sensibilidade à insulina.

“Estes resultados enfatizam que a normalização 
dos 3 principais alterações patofisiológicas nos 
portadores de diabetes tipo 2: resistência perifé-
rica à insulina, resistência hepática à insulina e 
resposta reduzida à insulina após as refeições, 
podem melhorar de forma significativa o meta-

bolismo glicêmico”, conclui o autor, “A terapia 
tripla parece ser um tratamento promissor para 
a hiperglicemia nos pacientes portadores de 
diabetes tipo 2, mas ainda há necessidade de 
se fazer estudos de longo prazo. Caso estes re-
sultados sejam então confirmados, acreditamos 
que as complicações do diabetes poderão ser 
reduzidas de forma dramática.” ■

Pode a Aspirina em dosagem 
baixa de longo prazo prevenir  
Diabetes Tipo 2 em Mulheres 
Hígidas?

Fonte:  “Diabetes in Control” – Janeiro 2009

Apesar de alguns estudos clínicos de pequeno 
porte terem apresentado um efeito hipoglicêmi-
co proeminente na dose elevada de aspirina de 
curto prazo, nenhuma pesquisa clínica randômi-
ca avaliou diretamente sua eficácia na preven-
ção do diabetes em doses aceitáveis para a ro-
tina clínica. Este estudo avaliou se a dose baixa 
crônica de aspirina previne o desenvolvimento 
do diabetes em mulheres norte-americanas, ini-
cialmente saudáveis. Resultados mostraram que 
a dose baixa de aspirina de longo prazo não pre-
vine o desenvolvimento do diabetes tipo 2 em 
mulheres inicialmente saudáveis. “A inflamação 
subclínica está ligada ao desenvolvimento do 
diabetes tipo 2 e dados epidemiológicos suge-
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rem que esta associação pode ser mais forte 
nas mulheres”, afirmou a Dra. Aruna D. Pradhan 
e sua equipe do “Hospital da Mulher na Esco-
la de Medicina de Harvard” em Boston, Massa-
chussets, EUA.

O Estudo da Saúde da Mulher, randômico, du-
plo cego, de 10 anos de duração, pesquisou a 
aspirina e a vitamina E, controlado por placebo 
na prevenção primária de doença cardiovascu-
lar e câncer em mulheres com idade mínima 
de 45 anos na admissão, entre 1992 e 1995. O 
número de participantes foi de 38.716 mulheres 
sem diabetes clínica na linha basal, designadas 
de forma randômica para receber dose baixa de 
aspirina (n=19.326) ou placebo (n=19.390). Du-
rante o período de acompanhamento (duração 
média 10,2 anos) foram documentados 849 ca-
sos de diabetes tipo 2 no grupo aspirina e 847 
casos no grupo placebo (proporção taxa 1,01; 
intervalo de confiança 95%, 0,91-1,11; P = NS). 
A estratificação para fatores de risco do diabetes 
incluindo idade, IMC, história da família, ativida-
de física, níveis da hemoglobina A1c e alta sen-
sibilidade dos níveis de proteína C reativa, não 
alteraram este achado nem alteraram a duração 
do tratamento, ou a aderência ao mesmo. 

“Estes dados sugerem que a aspirina com do-
sagem baixa de longo prazo não previne o de-
senvolvimento do diabetes tipo 2 em mulheres 
inicialmente hígidas”, afirmam os autores. As 
limitações deste estudo incluem a falta de tria-
gem sistemática para medidas mais sensíveis 
de intolerância à glicose e resistência à insulina 
durante o acompanhamento.

Conclusão
“A aspirina em doses de 100mg em dias alter-
nados não é eficaz na prevenção da diabetes 
clínica tipo 2 em mulheres saudáveis com baixo 
risco para a doença”, os dados não se referem 
a outros agentes do salicilato avaliados para o 
tratamento do diabetes, nem às doses elevadas 
ou intermediárias de aspirina de longo prazo na 
prevenção primária; entretanto, mesmo na baixa 
avaliada nesta pesquisa clínica, o uso da aspiri-

na foi associado a um aumento significativo dos 
eventos de sangramento clinicamente importan-
tes. Outros benefícios potenciais em doses mais 
elevadas que vierem a ser descobertos, devem 
levar em consideração este potencial para risco 
excessivo”. ■

Estudo mostra que Diabetes Tipo 
1 é Doença Genética
Fonte: “Diabetes in Control” – Janeiro 2009

Um estudo de 40 anos feito com gêmeos idênti-
cos no centro de diabetes “Barbara Davis Cen-
ter for Childhood Diabetes” da Universidade de 
Medicina do Colorado, Denver, EUA, acaba de 
descobrir que 4 de cada 5 pessoas desenvol-
vem o diabetes após seu gêmeo idêntico ter ad-
quirido a doença. O mais surpreendente é que o 
intervalo de tempo até que o outro gêmeo fique 
diabético pode levar 10, 30 ou até 50 anos!

“Este estudo nos diz claramente que o Diabetes 
Tipo 1 (DM1) é primeiramente uma doença ge-
nética”, afirmou o Dr. George Eisenbarth, diretor 
do Centro de Diabetes. O estudo também mos-
tra o papel dos diferentes genes no diabetes e 
as medidas que o membro de uma família com 
risco para diabetes deve tomar para retardar seu 
início.

“Sabemos que o diabetes tipo 1 se desenvolve 
porque os leucócitos (células brancas) atacam 
e matam as células produtoras de insulina”, afir-
mou o Dr. Eisenbarth. Este estudo de 40 anos de 
duração e um outro novo estudo que está rastre-
ando 300.000 crianças com risco para o diabe-
tes, podem, na opinião de Eisenbarth, ajudar a 
prever o diabetes: “Agora temos as ferramentas 
para previsão as pesquisas para experimentar-
mos a prevenção do DM1”.

No passado, o diabetes Tipo 1 era chamado de 
Diabetes Infantil, mas nós sabemos que pode 
acometer o indivíduo em qualquer idade. DMT1 
caracteriza-se pela incapacidade do organismo 
de produzir insulina.
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Por outro lado, o diabetes Tipo 2 está mais nor-
malmente associado ao estilo de vida e a fatores 
como a obesidade, que faz com que o organis-
mo diminua a capacidade de manter o equilíbrio 
do açúcar no sangue. Estima-se que atualmente 
10% da população adulta dos Estados Unidos 
seja portadora de DMT1 e DMT2.

O irmão gêmeo do Dr. Michael Savage desenvol-
veu DMT1 em 1974, quando ambos tinham 27 
anos de idade. Como gêmeos idênticos têm ge-
nes idênticos, ele certamente estava suscetível à 
doença. Trinta anos mais tarde, aos 57 anos de 
idade, o Dr. Savage desenvolveu os marcadores 
para o diabetes. Atualmente ele toma 5 doses 
de insulina diárias. Seu organismo ainda produz 
um pouco de insulina, diferentemente de seu ir-
mão gêmeo que é completamente dependente 
da insulina injetada para manter sua glicemia 
equilibrada.

“Antes de o Diabetes se desenvolver, pudemos 
detectar os anticorpos em seu sangue”, afirmou 
Eisenbarth. Os anticorpos podem aparecer de  
10 a 15 anos antes do diabetes ou mesmo 1 ano 
antes. “Desconhecemos o gatilho que dispara a 
doença após susceptibilidade genética. Um dos 
gêmeos pode ficar diabético aos 12 anos de ida-
de e o outro aos 60!”

Dois em cada cinco americanos têm o gene que 
os coloca em posição de risco para DMT1, mas 
o risco extremo ocorre quando a pessoa herda 
vários genes, tanto do pai quanto da mãe, dei-
xando-os particularmente mais susceptíveis.

Houve um grande aumento no número de pes-
soas com DMT1 no Estado do Colorado e em 
toda a nação, número este que praticamente 
dobrou nos últimos 25 anos, concluiu o Dr. Ei-
senbarth: “Este fato provavelmente se deva às 
mudanças ambientais e a coisas que tiramos e 
outras que adicionamos ao nosso estilo de vida 
nos últimos 70 anos”.

Caso não sejam gêmeos idênticos, as pessoas 
que tenham parentes portadores de diabetes, 
têm grande chance de ficarem doentes (1 em 
cada 20). 

Por outro lado, pessoas que não tenham história 
da doença na família, tem pouca chance de con-
trair diabetes (1 em cada 300).

São 400 os genes que contribuem para o risco 
do diabetes. A maioria deles está no cromos-
somo 6.

O Centro de Diabetes “Bárbara Davis Center” 
está acompanhando 300.000 recém nascidos 
que têm no mínimo um marcador para risco de 
diabetes, na tentativa de determinar se um ga-
tilho ambiental poderia disparar o desenvolvi-
mento da doença nas crianças.

As crianças admitidas no estudo fazem exames 
de sangue periódicos para ver de estão desen-
volvendo os anticorpos para lutar contra o dia-
betes, normalmente o primeiro sinal de que a 
doença está a caminho.

Pesquisadores vêm trabalhando com um novo 
enfoque, onde medicamentos são injetados uma 
vez por ano para reforçar o número de células T 
reguladoras nas pessoas com risco para diabe-
tes e doenças autoimunes, enquanto diminuem 
a perigosa  produção da célula T.

“O mundo todo vem tentando encontrar os ge-
nes que causam o diabetes”, afirmou o médi-
co. “Esperamos que um dia possamos fazê-lo 
para o diabetes e todas doenças autoimunes, 
e então desenvolvermos um tratamento para 
preveni-las.” 

O médico concluiu dizendo que atualmente es-
tão trabalhando para retardar o progresso da 
doença, mas que sua meta é a prevenção!” ■
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Comer em 
restaurante 
é pior do que 
comer em  
“fast food”
Fonte: “Diabetes in 
Control” – Janeiro 
2009

Um novo estudo 
comparou as refei-
ções servidas em 
restaurantes (tipo 
buffet) e em lan-
chonetes tipo “fast food” e concluiu que ambos 
apresentam uma refeição maior e mais calórica 
do que a refeição feita em casa; entretanto, as 
porções das lanchonetes são menores e contém 
menos calorias do que o serviço de mesa (tipo 
buffet) de um restaurante.

Este estudo usou dados da pesquisa do Minis-
tério de Agricultura dos EUA intitulada “US De-
partment of Agriculture Continuing Survey of 
Food Intakes by Individuals”, com considerável 
amostra de informações referentes à ingestão 
nutricional.

As lanchonetes de fast food apresentaram uma 
refeição com maior concentração energética do 
que a comida servida à mesa (tipo buffet) de res-
taurantes, mas com porções que tendem a ser 
bem menores. Portanto, as lanchonetes acabam 
proporcionando menos calorias nas refeições.

Os jantares em restaurantes, todavia, tendem a 
oferecer menor quantidade de alimentos, dimi-
nuindo a densidade energética; neste caso, os 
fast food acabam contendo mais calorias.

A maioria das pessoas sabe que as porções 
“gigantes”, “duplas”, “super”, etc... são uma ar-
madilha, mas não pensam que ao comerem em 
restaurantes também estão ingerindo muito mais 
calorias do que comeriam se fizessem sua refei-

ção em casa. A comida servida em restaurantes 
pode mascarar o teor calórico, pois não sabe-
mos quais foram os ingredientes de seu preparo 
e tendemos a comer mais do que normalmente 
comeríamos em nossos lares. Estudos anterio-
res já provaram que quando você recebe uma 
porção maior de comida, demora mais para se 
sentir saciado, do que quando lhe servem uma 
porção normal.

Um pesquisa mostrou que 67% dos participan-
tes freqüentadores de restaurantes dizem que 
antes de vir o prato principal comem a entrada e 
se o prato principal for grande comem tudo para 
não deixar sobrar. Não é de surpreender que os 
estudos tenham descoberto haver um elo entre 
o peso corporal e a freqüência de alimentar-se 
em restaurantes.

Recomendamos que sempre tenha sua fome 
como sinalizadora e não a quantidade de alimen-
to que lhe é oferecida no prato. Quando estiver 
se alimentando, ao saciar-se pare de comer. Se 
tiver necessidade de perder peso a quantidade 
ingerida deve ser diminuída sensivelmente.

Vale lembrar que nas últimas décadas não só 
as porções de comida dos restaurantes e das 
fast food aumentaram, mas nossa circunferência 
abdominal também aumentar e na mesma pro-
porção. ■
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Sedentarismo 
eleva risco de 
insuficiência 
cardíaca 
independente de 
peso
Fonte: “Diabetes in Control” – 
Janeiro/2009

O excesso de peso e a fal-
ta de atividade física podem 
chegar a triplicar o risco 
para insuficiência cardíaca, 
de acordo com os dados de 
um grande estudo de coorte 
prospectivo.

O estudo do Dr. Satish Ken-
chaiah e sua equipe do “Bri-
gham and Women’s Hospital and Harvard”, 
relatou no “Journal of the American Heart As-
sociation” que os homens obesos sedentários 
apresentam um risco para insuficiência cardíaca 
quase 300% maior do que os homens magros.

Tomemos como exemplo um homem com 1,80m 
de altura que ganhe 3 quilos. Segundo os estu-
dos, ele terá seu risco de insuficiência cardíaca 
aumentado em 11%. 

Os dados também mostram que o excesso de 
peso não influencia o efeito da atividade física 
e vice-versa, no que diz respeito ao risco para 
insuficiência cardíaca.

“O IMC mais elevado aumentou o risco para in-
suficiência cardíaca (IC) tanto nos homens se-
dentários, quanto naqueles que faziam ativida-
des físicas”, afirmou o Dr. Kenchaiah. 

“Da mesma forma, o efeito benéfico da atividade 
física na redução do risco de insuficiência cardí-
aca foi observado nos homens magros, naque-
les que estavam acima do peso e nos obesos”.

Os investigadores afirmaram que apesar do IMC 
nos obesos (30 kg/m2) estar associado a um ris-
co aumentado para IC, não ficou muito claro o 
risco imputado aos indivíduos com sobrepeso, 
ou com pré-obesidade (25 a 29,9 kg/m2). 

A atividade física é responsável por inúmeros 
benefícios à saúde, mas sua influência no risco 
para IC ainda não está clara, especialmente para 
os homens. Convém observar que a interação 
IMC, atividade física e risco para IC não foi in-
vestigada.

O Dr. Kenchaiah investigou o efeito individual e 
os efeitos combinados do IMC com atividade fí-
sica vigorosa na incidência de IC entre 1982 e 
2007. 

A atividade vigorosa foi definida como exercícios 
fortes o suficiente para a pessoa transpirar.

Os homens foram divididos nas seguintes cate-
gorias de IMC: 

 • Magros (<25 kg/m2), 

 • Sobrepeso (de 25 a 29,9 kg/m2) e 
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 • Obesos (≥30 kg/m2), onde os autores aplica-
ram uma definição dicotômica para atividade 
física, definindo os sedentários como pesso-
as que raramente se exercitavam, ou nunca 
se exercitavam; e os ativos como aquelas 
pessoas que faziam exercícios vigorosos 1 a 
3 vezes por semana.

Durante o período de follow-up, que durou em 
média 20,5 anos, 1.109 participantes desenvol-
veram IC. 

Uma análise multivariada mostrou que a cada 1 
kg/m2 aumentado no IMC, o risco de IC se ele-
vava em 11%.

Se comparados com os participantes magros, 
os homens com sobrepeso apresentaram um 
aumento de 49% no risco de IC, enquanto os 
obesos apresentaram risco superior a 180%.

Ao todo, a atividade física mostrou que os ho-
mens que se exercitavam 5 a 7 vezes por se-
mana, apresentaram uma redução de 36% nos 
risco de IC em comparação aos homens que re-
lataram não fazerem atividades físicas. 

Quando comparados aos homens que eram 
magros e fisicamente ativos, o risco para IC au-
mentou na seguinte proporção:

 • 19% para magros sedentários

 • 49% para indivíduos sobrepeso ativos

 • 78% para indivíduos sobrepeso sedentários

 • 168% para obesos ativos

 • 293% para obesos sedentários

“Apesar de estudos anteriores haverem estabe-
lecido que homens obesos tivessem maior pro-
pensão a desenvolverem IC, a presente inves-
tigação ampliou este conhecimento, mostrando 
que mesmo os homens com sobrepeso ou pré-
obesos, não estão isentos de sofrerem deste ris-
co aumentado”, concluiu o Dr. Kenchaiah. ■

Disfunção sexual melhora após 
bypass gástrico
Fonte: “Diabetes in Control” – Janeiro 2009

Relato recente afirma que disfunção sexual, mais 
freqüente em homens com obesidade mórbida, 
pode melhorar após cirurgia de bypass gástrico.

O Dr. Ramsey Dallal do “Albert Einstein Health-
care Network” da Filadélfia, EUA, afirmou que os 
pacientes buscam perder peso para melhorar 
sua qualidade de vida e que ele aposta na im-
portância de médicos do atendimento primário, 
e outros profissionais que trabalhem com contro-
le da função sexual, observarem o impacto que 
a obesidade representa e o tratamento potencial 
que a cirurgia de perda de peso pode oferecer.”

O Dr. Dallal e sua equipe mediram o grau da dis-
função sexual que afetava 97 obesos mórbidos, 
analisando a mudança de sua função sexual 
após perda de peso substancial depois da cirur-
gia de bypass gástrico.

Em dezembro investigadores relataram no “Jour-
nal of the American College of Surgeons”, com 
base em resultados obtidos pelo BSFI (Brief Male 
Sexual Function Inventory), que os homens com 
obesidade mórbida apresentavam função se-
xual basal significativamente mais baixa do que 
aquela publicada nos controles de referência 
antes da cirurgia.

Após perderem em média 2/3 de seu excesso 
de peso, os homens apresentaram melhora sig-
nificativa em todos os campos do BSFI, onde a 
quantidade de perda de peso indica o nível de 
melhora.

Após a cirurgia, os resultados médios do BSFI 
ficaram próximos, ou se igualaram ao grupo de 
controle de referência, exceto com relação à sa-
tisfação sexual total e à função ejaculatória no 
grupo de pacientes mais idosos, com idades en-
tre 60 e 69 anos.

“Estimamos que um homem com obesidade 
mórbida tenha o mesmo nível de disfunção se-
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xual que um outro homem não obeso 20 anos 
mais velho”, afirmaram os investigadores. “A 
função sexual melhora sobremaneira após ci-
rurgia de bypass gástrico podendo atingir, ou se 
aproximar dos níveis normais.” 

“A disfunção sexual deve ser considerada uma 
dentre as numerosas complicações potencial-
mente reversíveis da obesidade”, concluem os 
pesquisadores. “A disfunção sexual é um aspec-
to importante da qualidade de vida e que atual-
mente tem sido bem documentada como uma 
condição reversível.” “A disfunção sexual nesta 
população não parece ocorrer devido a proble-
mas psicológicos nem necessariamente devido 
ao diabetes ou à hipertensão”, explicou o Dr. 
Dallal. ■

“Bumbum” avantajado reduz 
risco de diabetes
Fonte: “Diabetes in Control” – Janeiro/2009

Aqui está uma boa notícia para as mulheres que 
têm dificuldades em entrar no seu  jeans devido 
ao tamanho de seus quadris: os cientistas afir-
mam que os “traseiros” generosamente mais 
avantajados podem ser bons para a saúde.

De acordo com as pesquisas, a gordura contida 
nas nádegas e nos quadris pode proteger con-
tra o diabetes tipo 2.

Os cientistas da Escola de Medicina de Harvard 
nos EUA acreditam que o tipo de gordura que 
se acumula em torno dos quadris e nas nádegas 
pode oferecer proteção contra o desenvolvimen-
to do diabetes.

A gordura comumente encontrada nas partes 
mais baixas, conhecida como gordura subcutâ-
nea, ou gordura depositada sob a pele, ajuda a 
melhorar a sensibilidade do hormônio insulina. 

A insulina regula o nível de glicose no sangue, 
então nádegas avantajadas podem oferecer al-
guma proteção contra o diabetes.

A pesquisa mostra que a gordura que se deposi-
ta em torno do estômago pode elevar o risco de 
diabetes e de doença cardíaca, mas as pessoas 
que têm o corpo em formato de “pêra”, com gor-
dura depositada nos quadris e nádegas, estão 
menos propensas a sofrerem destes distúrbios.

O Dr. Ronald Kahn disse que a pesquisa com 
ratos demonstrou que nem toda a gordura era 
ruim e que poderia ajudar a prevenir o Diabetes 
Tipo 2.

A equipe de investigadores está tentando en-
contrar substâncias produzidas na gordura sub-
cutânea que sejam benéficas, pois a partir daí 
pode pensar no desenvolvimento de drogas 
equivalentes. ■

Transplante de célula 
pancreática elaborado para 
evitar resposta imune
Fonte: “Diabetes in Control” – Janeiro/2009

Pesquisadores da Escola de Medicina “Albert 
Einstein College of Medicine”, desenvolveram 
uma técnica de transplante de células pancreáti-
cas produtoras de insulina com resposta imune 
mínima para os receptores, a qual influenciará 
sobremaneira a forma de tratamento do Diabe-
tes Tipo 1.

A terapia de transplante de células é um trata-
mento ainda limitado, devido aos fortes medica-
mentos imunossupressores administrados aos 
receptores de transplante com efeitos colaterais 
tóxicos, que aumentam o risco de infecção.

Nos ratos, este avanço descrito na versão online 
do “Gene Therapy”, pode ser o início de uma 
rotina na utilização de transplantes de células 
como tratamento para o Diabetes Tipo 1 em hu-
manos.

O transplante celular é uma alternativa promisso-
ra para as injeções de insulina, onde as células 
beta são colhidas de cadáveres e injetadas na 
corrente sanguínea dos pacientes portadores de 

         DC Informes
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diabetes. As células novas substituem as célu-
las beta pancreáticas destruídas dos receptores. 
Apesar de estes transplantes poderem controlar 
o diabetes tipo 1, os receptores devem tomar me-
dicamentos imunossupressores para prevenir a 
rejeição destas células beta “estrangeiras”. “No 
final, mesmo com o tratamento imunossupressor, 
a maioria destes indivíduos acaba por rejeitar as 
células transplantadas”, afirma o principal inves-
tigador do estudo, o Dr. Harris Goldstein, profes-
sor de pediatria e microbiologia&imunologia da 
“Escola de Medicina Albert Einstein”.

Neste estudo, o Dr. Goldstein e seus colegas, 
criaram uma forma de fazer com que as célu-
las beta “estrangeiras” ficassem invisíveis para o 
sistema imune do receptor do transplante, prote-
gendo-as de forma dramática contra a rejeição. 

Isso foi feito através da capacidade inata do 
adenovirus de escapar do sistema da vigilância 
imunológica. (Os adenovirus infectam os teci-
dos do trato respiratório, olhos, intestinos e trato 
urinário). Após infectar as células, os adenovirus 
produzem proteínas que evitam que as células 
indiquem ao sistema imunológico que elas fo-
ram infectadas e que devem ser destruídas.

Os vírus também produzem proteínas que po-
dem “desativar” o mecanismo de autodestrui-
ção embutido na célula, o qual é normalmente 
disparado quando alguma coisa perturba suas 
funções internas.

Os pesquisadores iniciaram com uma linha es-
pecial de células beta produtoras de insulina, 
desenvolvidas na própria escola de medicina, 
que foram colhidas de ratos. 

Quando injetadas nos ratos diabéticos, estas cé-
lulas estrangeiras restauraram temporariamente 
o controle glicêmico. As células transplantadas 
foram rapidamente destruídas pelo sistema imu-
nológico do rato e os níveis glicêmicos começa-
ram a subir, retornando aos níveis que antecede-
ram o transplante.

Essas células beta foram elaboradas genetica-
mente para incluir 3 genes adenovirais respon-

sáveis pela produção das proteínas imunossu-
pressoras. Os ratos diabéticos que receberam 
as células beta estrangeiras, normalizaram o 
controle glicêmico por um período de até 3 me-
ses. Por outro lado, o grupo de controle dos 
ratos diabéticos que receberam as células beta 
estrangeiras normais, apresentaram normaliza-
ção do controle glicêmico por somente alguns 
dias.

“Está claro que as 3 proteínas não eram ideais, 
pois as células foram rejeitadas”, afirmou o Dr. 
Goldstein. “Estamos procurando por outros ge-
nes virais que também possam contribuir com a 
imunossupressão e estamos tentando identificar 
a melhor combinação para sua utilização.”

O Dr. Goldstein vê o atual experimento como uma 
prova do conceito: “Conseguimos demonstrar que 
as células beta produzidas pela engenharia gené-
tica podem ser feitas com alto índice de resistência 
à rejeição e podem corrigir o diabetes. Esta téc-
nica poderia ser aplicada para proteger qualquer 
tipo de transplante celular contra rejeição”.

Entretanto, o transplante da célula pancreática 
não pode ajudar no tratamento de pacientes 
portadores de diabetes tipo 2. 

Diferentemente do DM1, no DM2 os pacientes 
têm células beta com plena funcionalidade, mas 
que se tornam resistentes à insulina. ■



26 | D I A B E T E S  C l í n i c a  | JAN-FEV | 09

         Produtos e Novidades

 • Sem adição de 
açúcar;

 • Chocolate ao 
leite diet;

OVO DE PÁSCOA TALENTO 
AVELÃS DIET GAROTO

 • Recheado de avelãs 
(25g cada tablete);

 • Com selo de 
qualidade e confiança 
da ANAD;

 • Já está disponível 
em nosso Bazar

COLOMBA VILLAGE LIGHT

 • Sem adição de açúcar;
 • 25% menos calorias;
 • 0%  de Gordura Trans;
 • Embalagens de 80g e 500g;
 • Novo formato;
 • Com selo de qualidade e confiança da ANAD;
 • À venda em nosso Bazar.

LIVRO COMER BEM

• Editora Rideel

• Prefácio do Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho

• Dietas, receitas e dicas

• Elaborado pelo chef Paresh Dandona, 
nutricionista Melissa Ohlson e Dra. Ana 
Machado 

OVO DE PÁSCOA CLASSIC  
DIET NESTLÉ

 • O tradicional chocolate 
Nestlé em forma de 
ovo diet;

 • Mais uma delícia para 
sua Páscoa;

 • Chocolate sem adição 
de açúcar;

 • Recheado com mini 
tabletes;

 • Com selo de 
qualidade e confiança 
da ANAD;

 • À venda no bazar da 
ANAD.
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         Saúde na Imprensa
Cardiopatas 
e diabéticos 
devem escolher 
odontologista com 
maior critério

Ambas as doenças exigem 
ainda mais atenção do 
profissional à condição 
clínica dos pacientes, assim 
como dos medicamentos e 
tratamentos aplicados

Fonte: Abril.com – jan/09

Embora qualquer paciente pos-
sa desenvolver problemas durante o tratamento 
odontológico, pacientes cardiopatas e diabé-
ticos têm maior chance de sofrerem situações 
emergenciais. Confira quais cuidados devem 
ser tomados para afastar os riscos de quaisquer 
complicações no consultório. 

Cardiopatas 
“Sempre que há presença de doenças crônicas 
como hipertensão ou insuficiência cardíaca, é 
imprescindível avaliar o histórico médico e, em 
alguns casos, contatar o médico responsável 
pelo tratamento do paciente”, afirma a cirurgiã-
dentista Vanessa Shcaira, professora de cursos 
sobre terapêutica odontológica. 

Segundo a profissional, muitas vezes o paciente 
não sabe informar quais remédios toma, o que 
pode ameaçar tanto o tratamento quanto a re-
cuperação. No entanto, a profissional defende a 
desmistificação do trata com paciente cardiopata. 
“O ideal é que esse mesmo tipo de avaliação de-
talhada seja feita em todos os pacientes”, afirma. 

Diabéticos 
Apesar de estar associada ao idoso e ao obeso, 
a diabetes é um dos mais graves problemas de 
saúde entre crianças e adultos e a odontologia 

tem um importante papel no diagnóstico, trata-
mento e prevenção de complicações desenvol-
vidas pela doença. 

Causada pela falta ou ineficiência de insulina, hor-
mônio que induz a absorção de glicose no san-
gue, a diabetes está associada a diversas compli-
cações bucais. As principais alterações apresenta-
das por pacientes com diabetes são agravamento 
de doenças periodontais, xerostomia (boca seca), 
desenvolvimento de infecções causadas por fun-
gos e aumento da incidência de cárie. 

“Diabéticos devem estar ainda mais atentos aos 
cuidados dentários, uma vez que estudos mos-
tram ligação entre infecções bucais e piora dos 
níveis glicêmicos”, afirma Carlos Rech, especia-
lista em tratamento de pacientes portadores da 
doença. 

Assim como no caso dos cardiopatas, o históri-
co médico e tratamento medicamentoso do pa-
ciente são avaliados. “Certos remédios podem 
provocar hiperventilação e até comprometimento 
dos níveis de consciência do paciente durante os 
procedimentos odontológicos”, afirma Rech. “Daí 
a relevância de uma conversa entre o profissio-
nal e o endocrinologista do paciente para evitar 
essas reações”. ■
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Brócolis pode 
reverter danos 
da diabetes ao 
coração, diz 
estudo

Composto do vegetal 
reduz danos causados 
por excesso de açúcar a 
vasos e células.

Fonte: BBC – jan/09 

Um estudo conduzido 
por pesquisadores britâ-
nicos sugere que o bró-
colis pode reverter danos 
causados pela diabetes aos vasos sangüíneos 
do coração. 

A equipe, da Universidade de Warwick, acredi-
ta que um composto produzido pelo vegetal, o 
sulforafano, seria responsável pela produção de 
enzimas que protegem os vasos, e de moléculas 
que reduzem danos causados às células pelo 
excesso de açúcar. 

Segundo os especialistas, os diabéticos têm até 
cinco vezes mais chances de desenvolver doen-
ças vasculares, como ataques cardíacos e infar-
tos, ambos ligados ao mau funcionamento dos 
vasos sangüíneos. 

O estudo, divulgado na publicação científica Dia-
betes, testou os efeitos do sulforafano em célu-
las dos vasos sangüíneos danificadas por altos 
níveis de glicose (hiperglicemia), associados à 
diabetes.

Eles verificaram que o composto encontrado no 
brócolis reduziu em até 73% o nível de molécu-
las chamadas Espécies Reativas do Oxigênio 
(ROS, na sigla em inglês), produzidas em exces-

so quando o organismo concentra altos níveis 
de açúcar. 

Segundo especialistas, essas moléculas danifi-
cam as células humanas.

Eles também descobriram que o sulforafano ati-
vou uma proteína chamada nrf2, que protege 
células e tecidos ao produzir enzimas antioxi-
dantes e desintoxicantes.

O coordenador da pesquisa, Paul Thornalley, dis-
se que o estudo sugere que substâncias como 
o sulforafano podem ajudar a conter o apare-
cimento de doenças vasculares em pacientes 
com diabetes. 

“No futuro, será importante testar se uma alimen-
tação rica em brócolis e outros vegetais brassica 
(como couve-flor e repolho) pode se traduzir em 
benefícios para os que sofrem da doença. Espe-
ramos que sim”, disse o pesquisador. ■
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         Saúde na Imprensa

Remédio contra diabetes pode 
combater câncer
Fonte: EFE – jan/09

Pesquisadores espanhóis descobriram que a 
metformina, um dos remédios mais utilizados no 
tratamento do diabetes do tipo 2, tem um efeito 
anticancerígeno nos tumores de mama.

Estudos anteriores já haviam demonstrado que 
os pacientes com diabetes tratados com este re-
médio tinham risco menor de sofrer um câncer 
de mama.

As pesquisas agora realizadas reforçam a hipó-
tese que a causa de alguns tumores são alte-
rações no metabolismo das células, que seriam 
parecidas às que causam doenças como obesi-
dade e diabetes.

Neste sentido, os dois estudos agora apresen-
tados apontam que os medicamentos contra 
estas doenças poderiam ser úteis também para 
combater o câncer, e que o mecanismo desco-
berto também poderia ser muito útil em outros 
tecidos, como o cardíaco.

As pesquisas foram feitas por cientistas do Insti-
tuto Catalão de Oncologia (ICO) de Girona e do 
Instituto de Pesquisa Biomédica de Girona Dr. 
Josep Trueta (IdIBGi) e realizadas em cultivos de 
células tumorais. ■

Espanhol testará insulina  
no espaço
Fonte: O Estado de São Paulo – jan/09

O alpinista espanhol Josu Feijoo se transformará 
em setembro deste ano no primeiro diabético a 
viajar ao espaço, em uma viagem orbital ao re-
dor da Terra, onde participará de três experimen-
tos científicos relacionados à doença. Ele testará 
um novo tipo de insulina, que permite aplicar in-
jeções três vezes por semana, e não diariamen-
te, além de um novo glicosímetro. ■

Alto nível de açúcar no sangue 
é ruim para a memória, afirma 
estudo

Resultado 
ajuda a explicar 
declínio da 
habilidade entre 
idosos. 
Ele viria com 
a perda da 
capacidade de regular os níveis de glicose.

Fonte: G1 – jan/09

Altos níveis de açúcar no sangue podem preju-
dicar a memória ao afetar o giro denteado, uma 
área do cérebro dentro do hipocampo que ajuda 
na formação de memórias. É o que afirma um 
novo estudo. 

Pesquisadores relatam que os efeitos podem 
ser vistos mesmo quando os níveis de açúcar no 
sangue, ou glicose, são apenas moderadamen-
te elevados, uma descoberta capaz de ajudar a 
explicar a diminuição normal cognitiva relacio-
nada à idade, pois a regulação da glicose dimi-
nui quando envelhecemos. 

“Se concluirmos que isso está por trás do declí-
nio cognitivo normal relacionado à idade, então 
afeta a todos nós”, afirmou o investigador princi-
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pal, Scott A. Small, professor associado de neu-
rologia do Columbia University Medical Center.

A capacidade de regular a glicose começa a se 
deteriorar na terceira ou quarta década de vida, 
ele disse, acrescentando que, como a regulação 
da glicose melhora com a prática de atividades 
físicas, “temos uma recomendação comporta-
mental: exercite-se”.

A chave da descoberta 
No estudo, os pesquisadores utilizaram resso-
nância magnética funcional de alta resolução 
para mapear regiões do cérebro de 240 parti-
cipantes idosos. Eles descobriram uma correla-
ção entre altos níveis de glicose no sangue e o 
reduzido volume do mesmo no cérebro, ou fluxo 
sanguíneo, no giro denteado, indicando a redu-
ção da atividade e da função metabólica naque-
la região do cérebro. 

Ao manipular níveis de açúcar no sangue de ro-
edores e macacos, os pesquisadores tentaram 
confirmar uma relação de causa e efeito entre 
o alto nível de glicose e o reduzido volume de 
sangue, disse Small. O estudo, financiado em 
parte pelo Instituto Nacional de Envelhecimento, 
foi publicado na edição de dezembro do “Annals 
of Neurology”.

Implicações 
Bruce S. McEwen, diretor do laboratório de neu-
roendocrinologia da Universidade Rockefeller, 
em Nova York, não esteve envolvido na pesqui-
sa e afirmou que as descobertas do estudo eram 
“convincentes”, com importantes implicações 
não só para os idosos, mas também para um 
número crescente de crianças e adolescentes 
acima do peso com risco de diabetes tipo 2. 

“Quando pensamos em diabetes, pensamos 
em doenças cardíacas e todas as consequên-
cias para o resto do corpo, mas geralmente não 
lembramos do cérebro”, disse ele. “Precisamos 
realmente nos preocupar com isso.”

“É necessário pensar nos riscos fundamentais 
não só de doenças cardiovasculares e distúr-

bios metabólicos, mas também em relação às 
habilidades cognitivas, e se esses jovens con-
seguirão atender à demanda da educação em 
uma sociedade complexa e acelerada. É essa 
parte que me assusta terrivelmente.” 

Estudos observacionais anteriores mostraram 
que a atividade física reduz o risco de declínio 
cognitivo, e pesquisas também descobriram 
que a diabetes aumenta o risco de demência. 
Estudos anteriores também encontraram uma 
relação entre a diabetes tipo 2 e disfunções no 
giro denteado. 

Sheri Colberg-Ochs, professora associada de 
ciência do exercício da “Old Dominion Universi-
ty”, em Norfolk, Virgínia, relatou que a pesquisa 
descobriu que exercícios regulares, até mesmo 
atividades físicas leves, poderiam compensar os 
efeitos potencialmente negativos da diabetes 
tipo 2 na função cognitiva. Não está claro qual é 
o mecanismo, mas pode haver alguma relação 
com o efeito da insulina. 

“Esse novo estudo é interessante, pois permite 
uma compreensão maior de que região do hipo-
campo é provavelmente mais afetada pela dia-
bete não-controlada”, concluiu. 

Porém, Small, autor responsável pelo estudo, 
disse que a elevação nos níveis de glicose no 
sangue no novo estudo era mais sutil e não seria 
considerada uma doença. 

“É parte do processo normal de envelhecimen-
to, tanto quanto as rugas na pele”, explicou ele. 
“Acontece com todos nós inexoravelmente, e 
piora progressivamente ao longo da vida”. ■
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Diabetes e elevado índice de 
açúcar aumentam os riscos de 
câncer

Pesquisa foi realizada em universidades 
americana e coreana. 
Doença correlaciona ao câncer de 
pâncreas, esôfago, fígado e intestino.

Fonte: G1 – jan/09

Segundo pesquisadores da Universidade Johns 
Hopkins, nos Estados Unidos, e da Universida-
de Yonsei, na Coréia, pessoas com diabetes ou 
níveis elevados de açúcar no sangue têm mais 
riscos de ter câncer e falecer dessa doença. 

O diabetes foi declarado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) uma ameaça mundial. No 
ano 2000, estima-se que existiam 171 milhões 
de diabéticos no mundo inteiro. Sendo que, por 
volta de 2030, esse número deve aumentar para 
cerca de 370 mil. 

O aumento do número de diabéticos está ligado 
à elevação do número de pessoas obesas ou 
acima do peso nas regiões ocidentais. Para che-
gar a esse resultado da pesquisa, os cientistas 
estudaram mais de 20 mil pessoas que, durante 
uma década, eram avaliadas a cada dois anos.

Os participantes eram filiados a um sistema de 
saúde que dá cobertura a funcionários públicos 
e professores da Coréia. Com o estudo, foram 
coletadas amostras de sangue para o teste de 
diabetes e dados sobre a dieta e o estilo de vida 
dessas pessoas. 

Entre os tipos de câncer estudados, o diabetes 
está correlacionado, nos homens, ao câncer de 
pâncreas. Porém, também foram significativas 
as correlações com câncer de esôfago, fígado 
e intestino.

Nas mulheres, o diabetes aumenta principal-
mente o risco da ocorrência de tumores malig-
nos no fígado. Apesar de o estudo refletir dados 

da população coreana, esses resultados devem 
servir de alerta para que políticas de prevenção 
e controle do diabetes sejam estimuladas, no 
Brasil. ■

Droga usada para diabetes ajuda 
a tratar Alzheimer

Experimento na UFRJ mostra que neurônio 
doente não consegue captar insulina 

Fonte: Folha de São Paulo – fev/09

Analisando neurônios em laboratório, cientistas 
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janei-
ro) conseguiram mostrar o motivo de medica-
mentos utilizados para o diabetes tipo 2 pode-
rem atuar no cérebro dos pacientes com mal de 
Alzheimer, doença neurodegenerativa que leva à 
perda da memória.

Agora, com a proteção de 100% obtida com 
neurônios que simulam os danos de Alzheimer 
a partir da aplicação da droga rosiglitazona (que 
estimula a ação da insulina nas células) - usada 
comumente para o diabetes-, está consolidado 
o cruzamento fisiológico das duas doenças.

Nos dois problemas existe uma resistência à in-
sulina. No caso específico da doença neuroló-
gica, descobriu-se agora que os neurônios em 
cultura não captam a insulina por causa da pre-
sença de substâncias tóxicas chamadas oligô-
meros. “Mas a droga, quando aplicada, impediu 
que essas substâncias tóxicas se ligassem com 
os receptores específicos”.

Assim, a insulina ficou mais livre para agir sobre 
os neurônios e fazer com que os estímulos elé-
tricos circulassem pela rede neuronal, possibili-
tando a construção da memória.

Apesar de os resultados obtidos em laboratório 
serem positivos, é necessário cautela em relação 
à possibilidade de aplicação clínica imediata da 
descoberta.  Também não significa que pessoas 
portadoras de Alzheimer posam tomar insulina 
aleatóriamente.

         Saúde na Imprensa
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Os riscos para a saúde, neste caso, seriam altís-
simos. “No futuro, o caminho será desenvolver 
uma droga que possa agir diretamente sobre os 
neurônios e não sobre todo o organismo”.

Este trabalho ainda precisa ser repetido em ca-
mundongos transgênicos, animais de laborató-
rio preparados para desenvolver sintomas do 
mal de Alzheimer. Os testes tentarão reverter a 
doença em estágio bem avançado.

Tiro no escuro
O trabalho de pesquisa básica feito no Rio de 
Janeiro e nos Estados Unidos, é importante por-
que ajuda a mostrar, com precisão, como é a 
conexão entre o diabetes tipo 2 e o Alzheimer.

Hoje, nos Estados Unidos, existem vários testes 
sendo feitos em seres humanos tentando mos-
trar se a droga rosiglitazona diminui a resistência 
à insulina, fator bastante presente nos cérebros 
dos pacientes com a doença de Alzheimer.

“A grande questão é que esses testes são feitos 
mais ou menos no escuro. Sem claro embasa-
mento científico. Nesses testes, não se conhe-
cem os mecanismos pelos quais os medica-
mentos dados a diabéticos podem prevenir os 
problemas nos neurônios”.

Entre os vários testes em andamento, conduzi-
dos tanto pela indústria quanto por grupos de 
pesquisa, nenhum teve os seus resultados finais 
divulgados ao público.

“Os medicamentos [usados no estudo] prote-
gem as sinapses dos neurônios contra os danos 
causados pelos oligômeros. Esse dado, final-
mente, poderá resultar em tratamentos eficazes 
que previnam a perda de memória que ocorre 
na doença de Alzheimer.”

Tipo 3: Intoxicação neuronal sugere nova 
forma da doença metabólica
Alguns pesquisadores que estudam a relação 
entre insulina e a intoxicação neuronal defen-
dem que esse novo mecanismo, que pode le-
var à perda da memória, deve ser um novo tipo 
de diabetes, o Diabetes Tipo 3. Como a insulina 

desempenha um papel importante no cérebro 
nos processos relacionados à formação da me-
mória, o quadro de resistência dos neurônios à 
ela prejudicaria esse registro. Nesta associação, 
o Alzheimer seria uma espécie de diabetes. Os 
médicos sabem que no Diabetes Tipo 2 já ocor-
re algum prejuízo para a memória. ■

 
História – Atleta, cardíaco  
e diabético

 
 
 
 

Há 12 anos, Washington convive com 
o diabetes tipo 1 e há seis possui três 
stents no coração; ele toma insulina e dois 
remédios diariamente 

Fonte: Folha: Saúde – fev/09

Era 1996 e o atacante do São Paulo Futebol 
Clube Washington Stecanela Cerqueira, hoje 
com 33 anos, jogava pelo Caxias do Sul (RS). 
À época, uma séria lesão no tornozelo o afas-
tou do campo por mais de 40 dias - período em 
que perdeu quase dez quilos, passou a sentir 
muita sede e começou a urinar mais do que o 
normal. Eram os primeiros sinais do diabetes. 
Preocupado, o jovem atleta procurou um médi-
co para saber o que estava acontecendo. De-
pois de vários exames, foi diagnosticado com 
diabetes tipo 1.

“Na época, fiquei muito assustado. Tinha ape-
nas 21 anos e uma carreira inteira pela frente. 
Cheguei a pensar que não poderia mais jogar. 
Mas o meu médico me tranquilizou e disse 
que eu poderia ter uma vida normal e continu-

Washington 
diz que 
aprendeu a 
entender e 
a respeitar a 
doença
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ar jogando, desde que eu controlasse a do-
ença corretamente. Foi aí que eu passei a me 
interessar e aprendi a conhecer o diabetes e o 
que era preciso fazer para controlá-lo”, contou. 
Desde então, a rotina de Washington mudou 
completamente. O atleta, que não cuidava tão 
bem da alimentação, teve que abrir mão de do-
ces e passou a seguir uma dieta controlada por 
nutricionistas, mesclando muita salada e frutas.

Além disso, o jogador mede a taxa de glicose 
várias vezes e aplicar duas doses de insulina por 
dia, normalmente antes do almoço e do jantar, 
ou antes, de atividades físicas. O Washington 
chegou ao consultório com taxa glicêmica na 
faixa de 340 mg/dl”, contou Fernando Menegat 
Kuhn, endocrinologista do jogador e professor 
da Faculdade de Medicina de Caxias do Sul. 
Kuhn disse que, após o diagnóstico, estimulou 
ao máximo o atleta, para que ele não pensas-
se que o diabetes seria um fator limitante para a 
carreira. “No início da doença, a tendência das 
pessoas é imaginar que o mundo acabou. Ima-
gine uma pessoa como ele, um atleta em início 
de carreira com um grande potencial. Não pode-
ria deixar ele desistir”, lembra.

250 milhões de pessoas sofrem de diabetes em 
todo o mundo. Há pelo menos 1 novo caso da 
doença a cada 5 segundos 

O problema no coração
Com apoio e orientação do médico, Washing-
ton continuou normalmente com a carreira e 
mudou-se para a Turquia, onde passou a jogar 
pelo Fenerbahce. Seis anos depois de desco-
brir que era diabético, ele teve que enfrentar 
a primeira complicação do diabetes - uma de 
suas artérias coronárias estava 90% entupida, 
e o jovem corria o risco de sofrer um infarto. 
Para Washington, o diagnóstico do problema car-
díaco foi mais surpreendente do que o do diabe-
tes. “Estava treinando e comecei a sentir os sin-
tomas. Começou com uma queimação no peito, 
mas eu achava que era azia. Isso aconteceu em 
dois dias seguidos. Continuei treinando e joguei 
normalmente. Treinei mais dois dias, a queima-

ção começou a aumentar, e senti uma sensação 
de formigamento no braço. Procurei o médico 
do clube e durante o teste ergométrico apare-
ceram as alterações cardíacas.” O caso era tão 
delicado que o jogador foi imediatamente enca-
minhado para uma sala de cirurgia e passou por 
um cateterismo. Depois, Washington teve que 
implantar um stent e foi afastado da carreira, fi-
cando um ano e dois meses longe dos campos. 
Quando voltou para o Brasil, o jogador passou 
por outra cirurgia e colocou mais dois stents em 
locais que poderiam apresentar problemas car-
díacos no futuro.

Após uma bateria de exames, ele retomou as ativi-
dades em 2004, no Atlético Paranaense, período 
em que virou artilheiro do Campeonato Brasileiro 
e recebeu o apelido de “Coração Valente” - pois a 
cada gol marcado ele batia a mão direita no peito, 
como forma de comemorar o retorno ao esporte. 
“A primeira coisa que as pessoas que têm dia-
betes ou problemas cardíacos precisam fazer é 
encontrar a solução para a doença. Depois dis-
so, é preciso aprender a conviver com o proble-
ma, aprender a respeitá-lo e não deixar que ele o 
vença, que ele seja o fim da sua vida. Vivo minha 
vida como se não tivesse nada”, afirmou. ■

         Saúde na Imprensa
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Da BBC 

O relatório anual da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda a adoção da atenção 
primária à saúde em todos os países e destaca 
o Brasil como exemplo dessas iniciativas. 

O documento, intitulado Atenção Primária à Saúde - agora mais do 
que nunca, recomenda que os países adotem cuidados primários de 
saúde em suas políticas numa tentativa de combater a desigualdade 
e ineficiências dos problemas de saúde. 

Nesse sentido, a OMS destaca iniciativas como o Programa Saú-
de da Família e os observatórios de Recursos Humanos em Saúde 
como modelos a serem seguidos já que demonstraram bons resul-
tados para aprimorar o sistema público de saúde no Brasil. 

De acordo com o relatório, há uma grande desigualdade no acesso 
à saúde, no custo e nos resultados das políticas de saúde ao redor 
do mundo. 

Como exemplo, o documento cita que a diferença na expectativa de 
vida dos cidadãos de países pobres e ricos é maior do que 40 anos 
e que os gastos públicos em saúde variam de apenas US$ 20 por 
pessoa para mais de US$ 6 mil. 

“A desigualdade de acesso, custos altos e a falta de confiança no 
sistema de saúde constituem uma ameaça à estabilidade social”, 
diz o documento. 

Problemas 
A OMS destaca que a especialização excessiva nos países ricos e 
os programas voltados à apenas uma doença nos países pobres, 
assim como os gastos em serviços de cura e que abandonam polí-
ticas de prevenção e promoção da saúde são alguns dos exemplos 
da ineficiência dos sistemas de saúde atuais. 

Para tentar combater esses problemas, a OMS recomenda, em seu 
relatório anual, que os países adotem os cuidados básicos de saúde 
estabelecidos na Declaração de Alma-Ata, de 1978. 

O sistema oferece uma abordagem holística das políticas de saúde 
que vai além do modelo médico e recomenda a participação da 
comunidade e a igualdade de acesso. 

De acordo com a declaração, os cuidados primários de saúde são 
“cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias 
práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente acei-
táveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da 
comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 
comunidade e o país podem manter em cada fase de seu desen-
volvimento”. 

Exemplo 

Para implementar as reformas, a OMS faz quatro recomendações e 
destaca o sucesso das iniciativas adotadas no Brasil com relação à 
atenção primária. 

Em primeiro lugar, o documento recomenda os países adotem o 
acesso universal à saúde e cita o Brasil como exemplo. 

“O Brasil, que começou a adotar o sistema de acesso universal em 
1988 já oferece o acesso a 70% da população”, diz o documento. 

Além disso, o relatório aconselha ainda que o sistema de saúde 
tenha a população como foco e afirma que “sistemas de saúde 
podem ser reorientados para atender melhor às necessidades das 
pessoas através de pontos estabelecidos na comunidade”. 

Novamente, o documento cita o sucesso do programa brasilei-
ro Saúde da Família, adotado em 1994 como um dos programas 
propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a 
atenção básica. 

Em entrevista à BBC Brasil, o editor responsável pelo relatório neste 
ano, Win Van Lerberghe, afirmou que o programa é “um dos exem-
plos mais impressionantes do impacto da adoção dos cuidados bá-
sicos e de como esses cuidados devem ser implementados para que 
proporcionem melhoria na qualidade da saúde e traga resultados”. 

“O programa brasileiro demonstra o modo como o sistema deve 
caminhar”, afirmou. 

Descentralização 
O documento ressalta ainda a necessidade de descentralizar as polí-
ticas de saúde e incorporar outros setores, como o de educação, por 
exemplo, como parte do sistema do país para garantir uma melhor co-
bertura das políticas de prevenção. 

Finalmente, a OMS recomenda que o sistema de saúde seja im-
plementado com liderança e que envolva todos os setores da so-
ciedade - o setor privado, as comunidades, a sociedade civil e o 
empresariado. 

Nesse sentido, o relatório destaca o trabalho dos observatórios em 
Recursos Humanos em Saúde no Brasil, que desenvolve pesquisas 
e sistematiza as informações sobre saúde para oferecer subsídios 
na formulação de políticas de saúde em todos os níveis. 

Segundo Lerberghe, os observatórios são um “modelo” no âmbito 
das políticas públicas de saúde. 

“O modo como as autoridades de saúde brasileiras trabalham com a 
sociedade civil e com os acadêmicos é um exemplo a ser seguido”, 
disse Lerbergue à BBC Brasil. ■

Informe da Coordenação Nacional de Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde 
Coordenado pela Dra. Rosa Maria Sampaio de Carvalho

Brasil é exemplo na atenção básica à saúde, diz OMS 
Relatório anual recomenda adoção de cuidados básicos para lidar com desigualdade.
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Título abreviado: Antropometria e intervenção nutricional

Resumo
Objetivo: O objetivo deste estudo foi fazer um 
levantamento antropométrico de escolares do 
ensino médio do Município de Lins – SP e apli-
car um programa de educação nutricional. 

Métodos: Foram estudadas 8 escolas estaduais 
do município de Lins – SP. A população de estu-
do foi constituída por 3514 crianças de ambos 
os sexos, com idades entre 6 e 10 anos. Foram 
avaliadas as variáveis antropométricas para altu-
ra, peso, prega cutânea tricipital e o diagnóstico 

de obesidade foi de acordo com a proposta do 
NCHS, 2000. As curvas utilizadas para deter-
minação dos parâmetros avaliados foram para 
crianças e adolescente de 2 a 20 anos. 

Resultado: Pelos resultados pode-se observar 
que há prevalência de 22,22% de obesos nas 
escolas estudadas. Além disso, outros 9,29% de 
escolares encontram-se em risco de sobrepeso 
e outros 13,49% com sobrepeso. Conclusão: 
Os resultados obtidos mostram, por um lado alta 
prevalência de crianças com peso elevado e por 
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outro lado, muitas crianças também se encon-
tram desnutridas. 

Palavras – chave: Obesidade Infantil, educação 
nutricional, dislipidemia, escolares. 

Abstract 
Objective: The objective of this study was to car-
ry out an anthropometric survey with high school 
school in a town of São Paulo State named Lins 
to a nutritional educational program.

Methods: 8 public schools of Lins were as-
sessed. The population of study included 3514 
children of both sexes, aged 6 to 10. The an-
thropometric variables were assessed for height, 
weight, skin fold tricipital and diagnosis of obe-
sity according to the NCHS, 2000. The curves 
used to determine the parameters were evalua-
ted for children and adolescents, 2 to 20 years 
old. Results: Results showed the prevalence of 
22.22% of obese students in the schools studied. 
In addition, other 9.29% of schoolchildren are at 
risk of getting overweight and other 13.49% are 
overweight. Conclusion: The results showed 
high prevalence of children with high weight and, 
too many children suffering from malnutrition.

Key-words: Childhood obesity, nutrition educa-
tion, dyslipidemia, schoolchildren.

Resumen
Objetivo: El objetivo de este estudio fue el de 
hacer un estudio antropométrico de la escuela 
de secundaria por parte del Municipio de Lins 
- SP y poner en práctica un programa de educa-
ción nutricional. 

Metodos: Fueron estudiados 8 escuelas estata-
les del municipio de Lins - SP. La población del 
estudio estaba compuesta por 3514 niños de 
ambos sexos, con edades comprendidas entre 
los 6 y 10 años. Las variables antropométricas 
Se evaluó la altura, el peso, el pliegue cutáneo 
tricipital y el diagnóstico de la obesidad está en 
consonancia con la propuesta del NCHS, 2000. 
Las curvas utiliza para determinar los parámetros 
que se evaluaron para los niños, niñas y adoles-

centes de 2 a 20 años. Resultados: Esos resul-
tados se puede observar que hay prevalencia de 
22,22% de obesos en las escuelas estudiadas. 
Además, otros 9,29% de los escolares están en 
riesgo de sobrepeso y otros 13,49% con sobre-
peso. Conclusion: Los resultados muestran, 
por una alta prevalencia de niños con alto peso 
y, por otra parte, son demasiados los niños mal-
nutrición.

Las palabras clave: la obesidad infantil, la edu-
cación nutricional, dislipidemia, niños en edad 
escolar.

Introdução
A obesidade tem aumentado dramaticamente 
em todos os países industrializados, nos quais 
a inatividade física parece contribuir da mesma 
forma que a ingestão elevada e desbalanceada 
de alimentos (CIOLAC et al, 2004).

A etiologia da obesidade é de determinação di-
fícil, por ser uma doença multifatorial, havendo 
contribuições relacionadas ao estilo de vida, 
bem como a aspectos fisiológicos. A prevalên-
cia global sugere importante influência de fato-
res externos associados à predisposição gené-
tica. A quantidade total de gordura, o excesso 
de gordura em tronco ou região abdominal e o 
excesso de gordura visceral são três aspectos 
da composição corporal associados à ocorrên-
cia de doenças crônico-degenerativas. O au-
mento do colesterol sérico é um fator de risco 
para doença coronariana e esse risco é ainda 
maior quando associado à obesidade. O sobre-
peso triplica o risco de desenvolvimento de dia-
betes mellitus (DM). Assim como a obesidade, o 
nível de colesterol aumentado e a presença de 
hipertensão arterial sistêmica (HA), DM e seden-
tarismo são fatores de risco independentes para 
doença coronariana. A obesidade é fator de ris-
co para dislipidemia, promovendo aumento de 
colesterol, triglicerídeos e redução da fração 
HDL colesterol, assim a perda de peso melhora 
o perfil lipídico e diminui o risco de doenças car-
diovasculares (CAMPOS, et al, 2006; DHUPER 
et al, 2007).
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No Brasil tem sido detectada a progressão da 
transição nutricional, caracterizada pela redução 
na prevalência dos déficits nutricionais e ocor-
rência mais expressiva de sobrepeso e obesida-
de não só na população adulta mais também em 
crianças e adolescentes. O aumento no consu-
mo de alimentos ricos em açúcares simples e 
gordura, e a falta da prática de atividade física, 
poderiam explicar de certa forma a maior pre-
valência da obesidade encontrada nas escolas 
(TRICHES; GIUGLIANI, 2005; MERCHANT et al, 
2007).

Objetivo
Fazer um levantamento antropométrico de esco-
lares do ensino básico do Município de Lins – SP 
e aplicar um programa de educação nutricional 
a fim de contribuir para uma mudança no estilo 
de vida e hábitos alimentares.

Materiais e Métodos
 Foram estudadas 8 escolas estaduais do muni-
cípio de Lins - SP (Minervina S. Carneiro, João 
Pedro de Carvalho Neto, Prof. Décia L.M. dos 
Santos, Prof. Jorge Americano, Walter C. Galati, 
Pe Otacílio de Oliveira, Miécio Cavalheiro Boni-
lha e Genoveva Junqueira).

A população de estudo foi constituída por 3514 
crianças de ambos os sexos, com idades entre 
6 e 10 anos.

O presente estudo obteve parecer favorável do 
Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMEP (CEP), 
e a criança somente participou do estudo se o 
pai ou responsável assinou o termo de consen-
timento livre e esclarecido (Resolução 196/10 de 
Outubro de 1996 – Conselho Nacional de Saúde 
– CNS).

Após a assinatura do termo de consentimento 
pelos pais, as crianças receberam os questioná-
rios de preferências alimentares e participaram 
de aulas de educação nutricional. Também foram 
avaliadas as variáveis antropométricas (técnicas 
foram baseadas em HEYWARD (2000) para altu-
ra, peso, prega cutânea tricipital e o diagnóstico 
de obesidade foi de acordo com a proposta do 

NCHS, 2000). As curvas utilizadas para deter-
minação dos parâmetros avaliados foram para 
crianças e adolescente de 2 a 20 anos.

Eutróficos

Desnutridos 

Risco de
sobrepeso
Sobrepeso

Obesos

Gráfico 1. Porcentagem geral de eutróficos, 
desnutridos, risco de sobrepeso, sobrepeso 
e obesos encontrados nas escolas da rede 
pública do município de Lins - SP. 

Discussão
Pelos resultados observados nas Tabelas I a IV e 
Figura 1, pode-se observar que há prevalência de 
22,22% de obesos nas escolas estudadas. Além 
disso, outros 9,29% de escolares encontram-se 
em risco de sobrepeso e outros 13,49% com so-
brepeso. Estes dados são alarmantes porque se 
somados estes valores tem-se que quase 50% 
das crianças têm risco de desenvolver as doen-
ças secundárias relacionadas à obesidade. Es-
tes dados são corroborados por estudos recen-
tes em escolas de algumas cidades brasileiras 
que mostram que o sobrepeso e a obesidade 
em crianças e adolescentes atingem níveis al-
tíssimos. Isto pode ser observado, por exemplo, 
em uma escola de Salvador (BA) que alcançou 

Crianças (n = 882)

Média de idade - 8 anos

Desnutridos segundo IMC/I – n = 141 (15,98%)

Eutróficos segundo IMC/I – n = 344 (39%)

Risco de sobrepeso segundo IMC/I – n = 82 (9,29%)

Sobrepeso segundo IMC/I – n = 119 (13,49%)

Obesos segundo IMC/I – n = 196 (22,22%)
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Classificação P IMC/I P PCT P P/I P E/I

Escola 1

Desnutrição 12 (22,64%) 2(3,77%) 6(11,32%) 4(7,54%)

Eutrófia 21(39,62%) 14(26,41%) 20(37,73%) 22(41,50%)

Risco de sobrepeso 5(9,43%) 23(43,39%) 11(20,75%) 9(16,98%)

Sobrepeso 5(9,43%) 9(16,98%) 3(5,66%) 5(9,43%)

Obesidade 10 (18,86%) 5(5,43%) 13(24,52%) 13(24,52%)

Total 53 (100%) 53(100%) 53(100%) 53(100%)

Escola 2

Desnutrição 8 (14,54%) 1 (1,81%) 7 (12,72%) 8 (14,54%)

Eutrófia 26 (47,27%) 6 (10,90%) 22 (40%) 19 (34,54%)

Risco de sobrepeso 5 (9,09%) 16 (29,09%) 5 (9,09%) 6 (10,90%)

Sobrepeso 2 (3,63%) 15 (27,27%) 7 (12,72%) 7 (12,72%)

Obesidade 14 (25,45%) 17 (30,90%) 14 (25,45%) 15 (27,27%)

Total 55 (100%) 55 (100%) 55 (100%) 55 (100%)

Classificação P IMC/I P PCT P P/I P E/I

Escola 3

Desnutrição 21 (13,54%) 13 (8,38%) 17 (10,96%) 19 (12,25%)

Eutrófia 57 (36,77%) 39 (25,16%) 50 (32,25%) 54 (34,83%)

Risco de sobrepeso 18 (11,61%) 50 (32,25%) 19 (12,25%) 25 (16,12%)

Sobrepeso 20 (12,90%) 25 (16,12%) 17 (10,96%) 24 (15,48%)

Obesidade 39 (25,16%) 28 (18,06%) 38 (24,51%) 28 (18,06%)

Total 155 (100%) 155 (100%) 155 (100%) 155 (100%)

Escola 4

Desnutrição 27 (10,75%) 6 (2,39%) 17 (6,77%) 17 (6,77%)

Eutrófia 89 (35,45%) 11 (4,38%) 87 (34,66%) 98 (39,04%)

Risco de sobrepeso 25 (9,96%) 75 (29,88%) 2 (0,79%) 10 (3,98%)

Sobrepeso 38 (15,13%) 59 (23,50%) 40 (15,93%) 43 (17,13%)

Obesidade 72 (28,68%) 100 (39,84%) 81 (32,27%) 65 (25,89%)

Total 251 (100%) 251 (100%) 251 (100%) 251 (100%)

Resultados 
Tabela I. Classificação nutricional dos alunos das escolas respectivamente: Minervina S. 
Carneiro (escola 1) e João Pedro de Carvalho Neto (escola 2). 

Tabela II. Classificação nutricional dos alunos das escolas respectivamente: Prof. Décia L.M. 
dos Santos (escola 3) e  Prof. Jorge Americano (escola 4). 
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Classificação P IMC/I P PCT P P/I P E/I

Escola 5

Desnutrição 24 (25,53%) - 4 (4,25%) 1 (1,06%)

Eutrófia 41 (43,61%) 9 (9,57%) 52 (55,31%) 41 (43,61%)

Risco de sobrepeso 6 (6,38%) 21 (22,34%) 11 (11,70%) 13 (13,82%)

Sobrepeso 9 (9,57%) 46 (48,93%) 11 (11,70%) 15 (15,95%)

Obesidade 14 (14,89%) 18 (19,14%) 16 (17,02%) 24 (25,53%)

Total 94 (100%) 94 (100%) 94 (100%) 94 (100%)

Escola 6

Desnutrição 12 (24%) - 11 (22%) 9 (18%)

Eutrófia 25 (50%) 15 (30%) 24 (48%) 21 (42%)

Risco de sobrepeso 2 (4%) 20 (40%) 3 (6%) 5 (10%)

Sobrepeso 5 (10%) 8 (16%) 4 (8%) 5 (10%)

Obesidade 6 (12%) 7 (14%) 7 (14%) 5 (10%)

Total 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%)

Classificação P IMC/I P PCT P P/I P E/I

Escola 7

Desnutrição 7 (14,28%) 2 (4,08%) 5 (10,20%) 4 (8,16%)

Eutrófia 22 (44,89%) 11 (22,44%) 22 (22,44%) 24 (48,97%)

Risco de sobrepeso 5 (10,20%) 25 (51,02%) 13 (26,53%) 8 (16,32%)

Sobrepeso 8 (16,32%) 9 (18,36%) 2 (4,08%) 5 (10,20%)

Obesidade 7 (14,28%) 4 (8,36%) 9 (18,36%) 10 (20,40%)

Total 49 (100%) 49 (100%) 49 (100%) 49 (100%)

Escola 8

Desnutrição 30 (17,14%) 2 (1,14%) 17 (9,71%) 12 (6,85%)

Eutrofia 63 (36%) 19 (10,85%) 66 (37,71%) 73 (41,71%)

Risco de sobrepeso 16 (9,14%) 75 (42,85%) 37 (21,14%) 22 (12,57%)

Sobrepeso 32 (18,28%) 40 (22,85%) 14 (8%) 16 (9,14%)

Obesidade 34 (19,42%) 39 (22,28%) 41 (23,42%) 42 (24%)

Total 175 (100%) 175 (100%) 175 (100%) 175 (100%)

Tabela III. Classificação nutricional dos alunos das escolas respectivamente: Walter C. Galati 
(escola 5) e Padre Otacílio de Oliveira (escola 6).

Tabela IV. Classificação nutricional dos alunos das escolas respectivamente: Miécio Cavalheiro 
Bonilha (escola 7) e Genoveva Junqueira (escola 8).
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16% da população estudada (LEÃO, ARAÚJO, 
MORAIS, 2003) e em Recife (PE) a prevalência 
atingiu 14,5% dos escolares (SILVA, BALABAN, 
MOTTA, 2005) e em Santos (SP), a prevalên-
cia de sobrepeso e obesidade alcançou 15,7% 
(COSTA, CINTRA, FISBERG, 2006). Isso mostra 
que é necessário uma intervenção imediata de 
profissionais da área da saúde, como nutricio-
nistas, médicos, professores de educação física, 
psicólogos e outros para minimizar esta epide-
mia que vem crescendo de forma vertiginosa em 
nosso país.

Não se pode deixar de mencionar que o núme-
ro de crianças desnutridas também é alarmante 
(15,98%). Dados de desnutrição também foram 
levantados por Falbo e colaboradores (2006) 
que estimou uma prevalência mundial de des-
nutrição infantil de 29%. Publicações recentes 
apontam que década de 1990 que cerca de 50% 
das crianças matriculadas nas primeiras séries 
do primeiro grau eram reprovadas em todo o 
Brasil devido à desnutrição (SAWAYA, 2006). 
Outro estudo realizado em escolares do ensino 
fundamental de uma escola publica na cidade 
Belém (PA) mostrou que 7,8% das crianças ob-
servadas encontravam-se desnutridas (NEVES 
et al, 2001).

Conclusão
Os resultados obtidos mostram, por um lado 
alta prevalência de crianças com peso elevado 
e por outro lado, muitas crianças também se en-
contram desnutridas. Isto indica que é de fun-
damental importância a intervenção nutricional 
realizada nas escolas do município de Lins, es-
timulando mudanças qualitativas e quantitativas 
na alimentação das crianças, bem como, pro-
movendo práticas mais saudáveis e econômicas 
para manutenção da saúde, melhorando assim 
a qualidade de vida dos escolares e de suas fa-
mílias.
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RESUMO
O presente estudo descreve a atuação dos pro-
fissionais do Programa de Aprimoramento Mul-
tiprofissional em Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus da Secretaria Municipal de Saúde de Ri-
beirão Preto (PAMHADM-SMSRP) no cuidado ao 
paciente diabético e/ou hipertenso e o papel do 
enfermeiro nesta equipe. O PAMHADM visa au-
mentar a adesão aos tratamentos medicamento-
so e não-medicamentoso do diabetes mellitus e 
da hipertensão arterial. A equipe é formada atual-
mente por 7 profissionais: 2 educadores físicos, 
1 nutricionista, 2 psicólogas, 1 terapeuta ocupa-
cional e 1 enfermeira, cuja atuação visa, além 
dos trabalhos em grupo, o acompanhamento 
periódico dos pacientes com consultas de en-
fermagem, em que se busca a conscientização 
do paciente sobre seu estado de saúde/doença, 
realização de anamnese, teste de glicemia ca-
pilar, aferição da pressão arterial, exame físico, 
medidas antropométricas e encaminhamentos 
para serviços de urgência e consultas médicas, 
quando necessário.

Palavras-chave: Hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, equipe multiprofissional, enfermeiro.

ABSTRACT
This study describes the activities of professio-
nals in the Multiprofessional Improvement Pro-
gram in Arterial Hypertension and Diabetes Melli-
tus at the Ribeirão Preto Municipal Health Secre-
tary (PAMHADM-SMSRP) in care delivery to dia-
betic and/or hypertensive patients and the role 
of the nurse in this team. The PAMHADM aims 
to increase adherence to medication and non-
medication treatment of diabetes mellitus and 
arterial hypertension. The team currently com-
prises 7 professionals: 2 physical educators, 1 
nutritionist, 2 psychologists, 1 occupational the-
rapist and 1 nurse, whose activities involve, besi-
des group work, periodical follow-up of patients 
through nursing consultations. The goal of these 
consultations is to make patients aware of their 
health/disease state, collect their medical his-
tory, capillary glucose, blood pressure, physical 
exam, anthropometric measures and referrals to 

emergency services and medical appointments 
when necessary.

Key words: Arterial hypertension, diabetes melli-
tus, multiprofessional team, nurse.

RESUMEN
El presente estudio describe la actuación de los 
profesionales del Programa de Perfeccionamien-
to Multiprofesional en Hipertensión Arterial y Dia-
betes Mellitus de la Secretaría Municipal de Sa-
lud de Ribeirão Preto (PAMHADM-SMSRP) en el 
cuidado al paciente diabético y/o hipertenso y el 
papel del enfermero en este equipo. La finalidad 
del PAMHADM es aumentar la adhesión a los tra-
tamientos medicamentoso y no-medicamentoso 
de la diabetes mellitus e hipertensión arterial. El 
equipo actualmente abarca a 7 profesionales: 2 
educadores físicos, 1 nutricionista, 2 psicólogas, 
1 terapeuta ocupacional y 1 enfermera, cuya ac-
tuación tiene por objeto, además de los trabajos 
en grupo, el acompañamiento periódico de los 
pacientes con consultas de enfermería, en que 
se busca la concientización del paciente sobre 
su estado de salud/enfermedad, realización de 
anamnesis, test de glicemia capilar, verificación 
de la presión arterial, examen físico, medidas an-
tropométricas y referencias a servicios de urgen-
cia y consultas médicas, cuando necesario.

Palabras-clave: Hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, equipo multiprofesional, enfermero.

INTRODUÇÃO
A atuação de uma equipe multiprofissional em 
saúde tem se mostrado eficiente na adesão ao 
tratamento do paciente portador de diabetes 
mellitus e/ ou hipertensão arterial à medida em 
que contribui para um bom controle glicêmico e 
pressórico1. Por este motivo, torna-se importan-
te a atuação de profissionais provenientes das 
mais diversas áreas da saúde e que buscam um 
objetivo comum2. “O trabalho em equipe tem 
como objetivo a obtenção de impactos sobre 
os diferentes fatores que interferem no processo 
saúde-doença”3.
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Estima-se que no Brasil a prevalência de hiper-
tensão arterial varia de 22,3% a 43,9%

4. Já a 
prevalência de diabetes varia de 10% a 20%

5
 . 

Um estudo realizado em Ribeirão Preto, mostrou 
uma prevalência de 12% de diabetes na popula-
ção

6. 

Tanto o diabetes mellitus, quanto a hipertensão 
arterial são os principais fatores causadores das 
doenças cardiovasculares por sua cronicidade 
e complicações agudas (eventos cardivascula-
res) e crônicas (neuropatias, insuficiência renal 
crônica)

7
. Segundo Schaan, Harzheim e Gus8 , 

as doenças cardiovasculares são responsáveis 
por 80% das mortes em indivíduos com diabe-
tes mellitus do tipo 2. Representa, portanto, um 
problema de saúde pública. Conforme Pozzan 
et al9, a hipertensão arterial é um importante fa-
tor de risco cardiovascular. Sabe-se que a fre-
qüência de hipertensão arterial em diabéticos 
varia entre 20% a 60%10. O diabetes e a hiperten-
são arterial fazem parte da chamada “síndrome 
metabólica”, um conjunto de fatores que iden-
tificam indivíduos com maior risco de desen-
volver doença/evento cardiovascular. Portanto 
o controle desses fatores reduz o risco dessas 
doenças cardiovasculares ocorrerem

9
 e conse-

qüêntemente reduz a mortalidade por DCV. Isso 
inclui uma parceria entre profissionais e pacien-
tes através da educação em saúde e ações que 
viabilizem a redução dos níveis pressóricos e gli-
cêmicos

1
. Por esse motivo, a criação de progra-

mas de saúde que visem a melhora da adesão 
aos tratamentos dessas síndromes, bem como 
mudanças de hábitos de vida torna-se necessá-
ria e essencial. 

O PAMHADM (Programa de Aprimoramento Mul-
tiprofissional em Hipertensão Arterial e Diabetes) 
surgiu em 1995 como proposta de intervenção 
para aumentar a adesão ao tratamento dos pa-
cientes portadores de Hipertensão Arterial e Dia-
betes Mellitus do município de Ribeirão Preto. 
É formado por uma equipe de 10 profissionais 
recém-graduados nas seguintes áreas: Educa-
ção física (2 profissionais), enfermagem(2), nu-
trição(3), psicologia(2) e terapia ocupacional(1). 

Entre as ações gerais, destacam-se as consultas 
individuais, os grupos informativos, os grupos de 
apoio, os grupos de atividade física e atividades 
recreacionais mensais, além da contribuição em 
eventos comemorativos que se relacionam ao 
diabetes mellitus e à hipertensão arterial. 

A atuação da equipe é baseada nos pressupos-
tos da Educação Popular. Segundo Vasconce-
los, a Educação Popular é um modo de parti-
cipação de agentes eruditos (professores, pa-
dres, cientistas sociais, profissionais de saúde 
e outros) neste trabalho político. Ela busca tra-
balhar pedagogicamente o homem e os grupos 
envolvidos no processo de participação popular, 
fomentando formas coletivas de aprendizado e 
investigação de modo a promover o crescimen-
to da capacidade de análise crítica sobre a rea-
lidade e o aperfeiçoamento das estratégias de 
luta e enfrentamento

11
.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido com base na pes-
quisa descritiva, fundamentada em referencial 
teórico pertinente ao tema, utilizando-se como 
meio de investigação o levantamento bibliográ-
fico, bem como a vivência da equipe multiprofis-
sional com a população hipertensa e/ou diabéti-
ca da rede pública de saúde de Ribeirão Preto. 
Para o desenvolvimento deste, foram realizadas 
buscas bibliográficas em bases de dados, tais 
como Lilacs, medline, scielo e sites do Ministério 
da Saúde, como V Diretrizes Brasileiras de Hi-
pertensão Arterial, Sociedade Brasileira de dia-
betes e Sociedade brasileira de endocrinologia 
e metabologia.

Teve o objetivo de descrever o Programa de Apri-
moramento Multiprofissional em Hipertensão Ar-
terial e Diabetes Mellitus da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Ribeirão Preto (PAMHADM da 
SMSRP) como meio para aumentar a adesao ao 
tratamento por parte do hipertenso e/ ou diabe-
tico, bem como descrever a atuação do enfer-
meiro nesta equipe. Não foi submetido ao co-
mitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
por se tratar de um estudo descritivo, baseado 
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na vivência da equipe multiprofissional, não se 
coletando dados dos pacientes, nem depoimen-
tos que pudessem comprometê-los. O resumo 
deste trabalho foi apresentado no 13o Congres-
so Brasileiro Multidisciplinar Multiprofissional em 
Diabetes em forma de pôster e o trabalho foi atu-
alizado para publicação.

RESULTADOS
O programa conta atualmente com 7 profissio-
nais, 2 Educadores físicos, 1 nutricionista, 2 
psicólogas, 1 terapeuta ocupacional e, entre os 
quais, uma enfermeira. O objetivo da atuação 
desses profissionais contribuir para: a melhoria 
da qualidade de vida dos portadores de hiper-
tensão arterial e/ou diabetes usuários dos servi-
ços de saúde do município de Ribeirão Preto; o 
aumento da adesão ao tratamento medicamen-
toso e não-medicamentoso por meio da realiza-
ção de consultas individuais, grupos de orienta-
ção em diabetes e hipertensão arterial, acompa-
nhamento freqüente das condições de saúde do 
paciente e periodicidade de acordo com dados 
clínicos, bem como a realização de cadastros do 
hiperdia. Pacientes não cadastrados no sistema 
hiperdia, são convidados a comparecer à unida-
de através da busca ativa (via carta ou telefone).  
Os grupos de orientação em diabetes e hiper-
tensão arterial nesta equipe, são formado com 
temas e número de sessões pré-estabelecidos, 
e com a participação assídua de grupos fixos de 
pacientes, bem como permanece à disposição 
para o ingresso de novos participantes.

A atuação da enfermagem nesta equipe visa, 
além dos trabalhos em grupo e dos cadastros 
do hiperdia, o acompanhamento periódico dos 
pacientes, através das consultas de enferma-
gem, em que se busca a conscientização do pa-
ciente sobre seu estado de saúde/doença e são 
realizados anamnese, teste de glicemia capilar, 
mensuração da pressão arterial, exames físico e 
medidas antropométricas, além dos resultados 
de exames e encaminhamentos para serviços 
de urgência, quando necessário, para consultas 
médicas. “A consulta de enfermagem é uma ati-
vidade exclusiva do enfermeiro, que, usando de 

sua autonomia profissional, assume responsabi-
lidade quanto à ação da enfermagem a ser pres-
tada nos problemas detectados e em nível de 
complexidade da intervenção: a) cuidados dire-
tos e indiretos necessários; b) orientações indi-
cadas para a situação; c) encaminhamento para 
outros profissionais (quando a competência de 
resolução do problema fugir do seu âmbito de 
ação)” 

12
. Portanto o procedimento requer o de-

senvolvimento de habilidades para a tomada de 
decisão, de forma a proporcionar uma assistên-
cia integral e eficaz”

12
. 

Outra atividade da enfermagem no programa é 
atuar como auxílio técnico à equipe por se tratar 
de doenças, cujo tratamento normalmente não 
é de rotina de outras áreas, além da enferma-
gem, medicina e farmácia. Este é, portanto, um 
trabalho inovador no tratamento do diabetes e 
da hipertensão arterial.

DISCUSSÃO
O cadastro do hiperdia é nacional e padroniza-
do. Nele há informações como dados de iden-
tificacao do pacientes (nome, data nascimento, 
endereço, documentos) e dados clínicos, como 
fatores de risco cardiovascular e comorbidades 
bem como a presença de complicações e trata-
mento (medicamentoso e não medicamentoso). 
Para realizar o cadastro do hiperdia, o paciente 
precisa ter diagnóstico de Hipertensão arterial, 
diabetes ou ambos. O Programa de Aprimora-
mento Multiprofissional em Hipertensão e Dia-
bestes da SMSRP tem grande participação no 
preenchimento desses cadastros e no alcance 
dessas metas, embora este preenchimento deva 
fazer parte da rotina de trabalho das unidades de 
saúde. O cadastro do hiperdia fornece informa-
ções relevantes para o tratamento do diabetes e 
da hipertensão arterial. É muitas vezes o cami-
nho pelo qual o PAMHADM da SMSRP chega até 
esses pacientes e planeja suas acoes no sentido 
de alcançar a adesão do paciente aos tratamen-
tos (medicamentoso e não-medicamentoso para 
DM e HAS). Para isso, os serviços de farmácia 
têm sido parceiros nessa busca ativa, os quais 
fornecem uma listagem dos pacientes que reti-
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ram medicações para hipertensão arterial e ou 
diabetes. A partir dessa listagem, os dados são 
cruzados com a relação de pacientes cadastra-
dos da Secretaria Municipal de Saúde que rece-
be uma via do cadastro (a outra permanece no 
prontuário do paciente). Quando no cruzamento 
da relação da Secretaria e da farmácia observa-
se que não há correlação entre as duas listagens, 
são realizadas buscas ativa via telefone ou carta 
e os pacientes não-cadastrados são convidados 
a comparecerem às unidades de saúde para a 
realização do cadastro do hiperdia. Além disso, 
são usadas outras formas para buscar os pa-
cientes usuários do serviço público, por meio de 
cartazes e convites espalhados pelas unidades 
básicas e distritais de saúde. A partir dos dados 
coletados e da realização dos cadastros, os pa-
cientes passam a ser acompanhados pela equi-
pe, dependendo de sua necessidade (controle 
níveis pressóricos e glicêmicos, dificuldades no 
auto-controle bem como na auto-medicação, 
dietas inadequadas, acompanhamento psico-
lógico, necessidade de inserção em atividades/
exercícios físicos). Esses são periodicamente 
acompanhados/consultados pelos profissionais 
da equipe do PAMHADM da SMSRP.  Em deter-
minados momentos o cadastro também repre-
senta um alerta para a mudança dos hábitos de 
vida e direcionamento para a necessidade da 
realização de exames para confirmação de um 
diagnóstico ainda não confirmado, bem como 
é possível através dele identificar abandono do 
tratamento medicamentoso. 

Os encaminhamentos para os profissionais da 
equipe são realizados entre a própria equipe, 
mediante a necessidade do pacientes (atendi-
mento nutricional, psicológico, educação físi-
ca). Este fato contribui com um melhor controle 
dessas doenças e uma prevenção mais precoce 
dos eventos cardiovasculares, uma vez que re-
duz os procedimentos burocráticos necessários 
para a atenção integral à saúde nos serviços de 
saúde convencionais. 

CONCLUSÃO
O objetivo geral do grupo é aumentar a adesão, 
promovendo maior controle e redução da mor-
bi-mortalidade. Em Ribeirão Preto (SP) estão, 
atualmente, cadastrados no hiperdia 14,7% da 
população diabética e 15,3% da população hi-
pertensa e cerca de 729 pacientes sendo acom-
panhados pela equipe em atendimentos indivi-
duais e em grupo.

Salientamos que apesar da equipe ser relativa-
mente pequena (7 profissionais), temos perse-
guido metas para alcançar um número maior de 
pacientes que possam beneficiar-se com essa 
atenção à saúde diferenciada. Nosso objetivo 
maior é evitar complicações na saúde dos pa-
cientes com hipertensão e/ ou diabetes, contri-
buir com a mudança do estilo de vida, fornecer 
meios para o autocuidado, incentivar o auto-con-
trole e a adesão aos tratamentos (medicamento-
so e não-medicamentoso), bem como formar in-
divíduos multiplicadores de atitudes que visem a 
manutenção da saúde e prevenção de agravos 
e comorbidades em decorrência da cronicidade 
dessas doenças. Em nossa vivência com esses 
pacientes é possível notar melhora do quadro 
geral, como perda de peso, inserção na ativi-
dade físisca diária, melhor controle glicêmico e 
pressórico, melhor enfrentamento da doença e 
melhor adesão ao tratamento medicamentoso.
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RESUMO
O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica 
complexa, multifatorial e de presença global, 
que afeta a qualidade e o estilo de vida dos aco-
metidos, podendo levar a uma redução pronun-
ciada na expectativa de vida desses pacientes. 
Objetivo: Avaliar a evolução nutricional dos pa-
cientes diabéticos atendidos no ambulatório de 
Clínica Médica. 

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospecti-
vo, com coleta de dados de 61 pacientes. Foram 
analisados o peso, o índice de massa corporal, 
os exames bioquímicos e o consumo alimentar 
antes e após a intervenção nutricional. As análi-
ses estatísticas foram conduzidas utilizando-se 
o teste t de “Student”. O critério de significância 
estatística adotado foi p<0,05. 

Resultados: Observou-se redução estatistica-
mente significante na glicemia de jejum, LDL-C, 
triglicérides e do colesterol total (p<0,01). Veri-

ficou-se redução significativa do consumo ca-
lórico, macronutrientes e colesterol e aumento 
significativo do consumo de fibras após a inter-
venção. Avaliando a freqüência alimentar, obser-
vou-se uma redução significante do consumo de 
doces, frituras, salgadinhos, frios, embutidos, re-
frigerantes, bebida alcoólica e temperos indus-
trializados e aumento significativo do consumo 
de frutas, legumes e verduras após a interven-
ção nutricional.  

Conclusão: Os resultados indicam que a terapia 
nutricional contribuiu para a melhoria na adequa-
ção das medidas antropométricas, bioquímicas 
e na qualidade da alimentação dos diabéticos.

ABSTRACT: Diabetes mellitus is a complex, 
multifactorial and worldwide metabolic disease 
that affects quality and lifestyle of patients. Ob-
jective: The purpose of the present study was 
to evaluate the nutritional intervention of diabetic 
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patients taken care in the medical center of the 
Central Institute HC-FMUSP. 

Methods: In this retrospective study was carried 
out with data of 61 patients with diabetes.  Body 
weight, body mass index and biochemical data 
of the participants were analyzed at baseline 
and after nutritional intervention. The statistical 
analyses were conducted using the Student’s 
Test. Statistical significance was set at p<0.05. 
Results: At the end of the study, there was a sig-
nificant reduction in fasting glucose, LDL-C, trig-
lycerides and cholesterol (p<0,01). There was a 
significant reduction in consumption of energy, 
lipids, proteins, carbohydrate and cholesterol, 
and increase of fiber on diet after intervention. 
Furthermore, there was also a significant reduc-
tion in the consumption of sugary foods, fried 
foods, chips, soft drink, alcohol intake, processed 
meat, industrialized spices and there was a sig-
nificant increase of the consumption of fruits and 
vegetables after nutritional intervention. Con-
clusion: The results indicate that the nutritional 
therapy helped improve the anthropometric and 
biochemical data of the participants.

RESUMEN
El Diabetes es una enfermedad metabólica com-
pleja y multifatorial, que afecta la calidad y el es-
tilo de vida de los acometidos, pudiendo llevar a 
una reducción en la expectativa de vida de esos 
pacientes. 

Objetivo: Evaluar la evolución nutricional de los 
pacientes diabéticos atendidos en el ambulató-
rio de Clínica Médica. 

Metodologia: Se trata de un estudio retrospec-
tivo, con recolecta de datos de 61 pacientes. 
Fueron analizados el peso, el índice de masa 
corporal, los exámenes bioquímicos y el consu-
mo alimentar antes y después de la intervención 
nutricional. Los análisis estadísticos fueron con-
ducidas utilizándose la prueba t de “Student”.

Resultados: Se observó reducción estadística-
mente significante en la glicemia de jejum, LDL-
C, triglicérides y del colesterol total (p<0,01). Se 

verificó reducción significativa del consumo caló-
rico, macronutrientes y colesterol y aumento sig-
nificativo del consumo de hebras después de la 
intervención. Evaluando la frecuencia alimentar, 
se observó una reducción del consumo de dul-
ces, fritura, fríos, embutidos, refrescos, bebida 
alcoólica, temperos industrializados y aumento 
del consumo de frutas, legumes y verduras des-
pués de la intervención. 

Conclusión: Los resultados indican que la te-
rapia nutricional contribuyó para la mejoría en 
la adequação de las medidas antropométricas, 
bioquímicas y en la calidad de la alimentación 
de los diabéticos.

Palavras-chave: Diabetes mellitus, Consumo ali-
mentar, Avaliação nutricional.

Key-words: Diabetes mellitus, Alimentary con-
sumption, Nutritional assessment.

Palabras Claves: Diabetes, Consumo Alimentar, 
Evaluación Nutricional. 

INTRODUÇÃO
O Diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de 
etiologia múlti pla, decorrente da falta e/ou da 
in capacidade da insulina de exercer adequada-
mente seus efeitos. Caracteriza-se por hipergli-
cemia crônica, freqüentemente acompanhada 
de dislipidemia, hipertensão arterial e disfun ção 
endotelial1,2. 

O tipo mais prevalente é o DM 2, corresponden-
do a aproximadamente 90% dos casos; normal-
mente tem início insidioso, podendo até mesmo 
não desenvolver sintomas e está associado a 
fatores genéticos e também ambientais como, 
sedentarismo, dieta, estresse, etilismo e obesi-
dade3. 

Em termos mundiais, cerca de 30 milhões de 
indivíduos apresentavam DM em 1985, passan-
do para 135 milhões em 1995 e 240 milhões em 
2005, com projeção de atingir 366 milhões em 
2030, dos quais dois terços habitarão países em 
desenvolvimento4,5. 
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A incidência do DM continua aumentando em 
decorrência de fatores relacionados à longevi-
dade progressiva das populações e às modifica-
ções socioculturais induzidas pela urbanização, 
como o sedentarismo e aumento no consumo 
geral de gorduras em detrimento ao consumo 
de carboidratos complexos6.

A dieta é reconhecida como a medida funda-
mental do controle, tratamento e prevenção das 
complicações agudas e crônicas do diabetes6. 
No entanto, a aderência alimentar do diabético 
só é conseguida mediante orientação dietética 
correta e acompanhamento do paciente, con-
siderando-se seus hábitos alimentares e o seu 
estilo de vida2.

Este trabalho teve por objetivo avaliar os resulta-
dos da intervenção nutricional sobre o consumo 
alimentar, controle glicêmico, perfil lipídico e es-
tado nutricional de pacientes diabéticos.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
População de Estudo: Realizado estudo retros-
pectivo, selecionando-se inicialmente 76 pacien-
tes com Diabetes Mellitus tipos 1 e 2, atendidos 
no ambulatório de Nutrição da Clínica Médica 
do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (ICHC-FMUSP), no período de setembro 
de 2006 a agosto de 2008. Destes pacientes fo-
ram excluídos os que passaram por menos de 
quatro consultas ambulatoriais e com faixa etá-
ria inferior a 19 anos (crianças e adolescentes)7. 

A amostra final foi composta por 61 indivíduos 
de ambos os sexos, com idades entre 28 a 83 
anos. 

Coleta de Dados: Foram considerados os da-
dos obtidos nos prontuários referentes ao aten-
dimento nutricional, registrados na evolução 
dietoterápica dos pacientes. Nos registros de 
evolução dietoterápica, constavam informações 
da primeira consulta, contendo a anamnese ali-
mentar com levantamento qualitativo, quantita-
tivo e freqüência do consumo alimentar, dados 
antropométricos, exames laboratoriais, hábito 
intestinal, prática ou não de atividade física. Com 

essas informações, os pacientes eram orienta-
dos quanto à dieta adequada, calculada indivi-
dualmente de acordo com as necessidades nu-
tricionais, foi fornecida aos pacientes uma lista 
de substituições alimentares e informações ge-
rais sobre as patologias apresentadas. Nos re-
tornos os pacientes foram avaliados quanto ao 
peso e resultados dos exames mais recentes. 
Realizava-se, também, um recordatório alimen-
tar de 24 horas e freqüência alimentar para ve-
rificar a adesão às orientações fornecidas e, se 
necessário, os pacientes eram reorientados. A 
análise dos dados ocorreu em dois momentos: 
antes e após a intervenção nutricional.

Avaliação antropométrica: O diagnóstico do 
estado nutricional foi realizado segundo o índi-
ce de massa corporal (IMC=(peso/altura2). Os 
indivíduos adultos foram classificados de acor-
do com os pontos de corte recomendados pela 
World Health Organization8: Eutrofia (18,5 a 24,9 
kg/m2), sobrepeso (25 a 29,9 kg/m2), obesida-
de grau I (30,0 a 34,9 kg/m2), obesidade grau II 
(35,0 a 39,9 kg/m2) e obesidade grau III (≥40 kg/
m2). Já os pacientes idosos (acima de 60 anos 
de idade)9 foram classificados de acordo com os 
pontos de corte recomendados pela Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde10 em baixo peso 
(IMC <23 kg/m2), eutrofia (IMC de 23 a 28 kg/
m2), risco de obesidade (IMC de 29 a 30 kg/m2) 
e obesidade (IMC > 30 kg/m2). 

Avaliação laboratorial: Os resultados dos exa-
mes bioquímicos foram fornecidos pela Divisão 
de  Laboratório Central do Hospital das Clínicas 
da FMUSP, onde a glicemia foi determinada pelo 
método enzimático colorimétrico automatiza-
do, sendo considerado como valor adequado 
até 100 mg/dl e a hemoglobina glicada com 
parâmetro de adequação de 4,1 a 6%, através 
do método certificado pelo National Glyco he-
moglobin Standardization Program (NGSP). 
Para os lipídeos séricos, consideraram-se ideais 
os seguintes níveis: de colesterol total, inferior 
a 200mg/dl; de HDL-C, superior a 45mg/dl; de 
LDL-C, inferior a 100mg/dl; e triglicérides, inferior 
a 150mg/dl, preconizados pela Sociedade Bra-
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sileira de Diabetes2. Foram utilizados os resulta-
dos dos exames em data próxima ao primeiro e 
ao último atendimento nutricional para verificar 
as possíveis alterações decorrentes da interven-
ção dietoterápica.

Avaliação alimentar: Foi aplicado um recorda-
tório da dieta habitual11, que possibilitou conhe-
cer os aspectos quantitativos e qualitativos da 
dieta do paciente. Para isso, foi questionado o 
que se costuma ingerir em cada refeição. Por 
meio deste recordatório, quantificou-se a inges-
tão de calorias (Valor Energético Total — VET 
ingerido), macronutrientes, fibras e colesterol. 
Determinou-se, também, a porcentagem de 
carboidratos, proteínas e lipídios em relação ao 
VET ingerido. Os cálculos foram feitos pelo sof-
tware Nutwin12 versão 1.5.2.51-2005. Para avaliar 
o consumo qualitativo, utilizou-se um Questioná-
rio de Freqüência de Consumo Alimentar, que 
tem o objetivo de avaliar a freqüência com que 
certos alimentos ou grupos de alimentos são 
consumidos13. Verificou-se, também, o fraciona-
mento das refeições e o consumo de álcool. 

Análise estatística: Os resultados foram apre-
sentados em média e desvio pa drão antes e 
após a intervenção nutricional. A análise esta-
tística da evolução dos parâmetros antropo-
métricos, dietéticos e bioquímicos foi realizada 
através do teste t de “Student” para amostras 

dependentes. Para todos os testes, adotou-se o 
nível de significância inferior a 0,05 ou 5%.

RESULTADOS
Foram estudados 61 pacientes, sendo 22 ho-
mens e 39 mulheres, com idades entre de 28 a 
83 anos (58 ± 12,44 anos), sendo 29 (47,54%) 
adultos (< 60 anos) e 32 (52,46%) idosos (≥ 60 
anos).

Em relação ao estado nutricional, apenas 20,7% 
dos adultos apresentaram eutrofia, segundo o 
IMC à primeira consulta, enquanto 20,7% tinha 
sobrepeso e 58,6% era obeso. Com relação aos 
idosos, verificou-se que 41% apresentou eutro-
fia à primeira consulta, enquanto 6% apresentou 
risco de obesidade e 53% era obeso.  

Após a intervenção nutricional os pacientes 
apresentaram redução do peso e, conseqüen-
temente do IMC. Porém, não houve diferença 
estatisticamente significante do IMC médio de 
adultos e idosos após a intervenção nutricional. 
(Tabela 1).

Com relação ao fracionamento das refeições, 
verificou-se que 29 pacientes (48%) faziam de 
cinco a seis refeições por dia antes da interven-
ção nutricional. Após a intervenção, verificou-se 
que 54 pacientes (89%) faziam de cinco a seis 
refeições por dia, seguindo recomendação do 
Consenso Brasileiro de Diabetes14, que sugere 

 

Variáveis

Antes Depois

Valor de pMédia 
IMC(Kg/m2) DP Média 

IMC(Kg/m2) DP

Total (n=61) 31,59 6,59 31,34 6,61 ns
Adultos (n=29)
Feminino 34,99 8,71 34,81 8,94 ns
Masculino 28,51 4,13 28,40 3,21 ns
Idosos (n=32)
Feminino 32,81 6,32 32,66 6,14 ns
Masculino 29 3,46 28,39 3,78 ns
ns – não significante (p >0,05)

Tabela 1 – Classificação do Estado Nutricional dos diabéticos no início do acompanhamento e 
após a intervenção nutricional. 
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uma dieta fracionada, dividida em três refeições 
principais e duas ou três complementares.

Quanto à atividade física regular, foi verificado 
que 38% dos pacientes praticavam algum tipo 
de atividade física no início do acompanhamen-
to e, que este percentual aumentou para 57% 
após a intervenção nutricional. 

A ingestão média de energia e nutrientes está 
apresentada na tabela 2, em que se nota redução 
significativa do consumo de energia, macronu-
trientes e colesterol após a intervenção nutricional 
e aumento significativo do número de refeições 
ao longo do dia e do consumo de fibras.

As adequações do consumo de macronutrien-
tes, fibras e colesterol antes e após a interven-
ção nutricional estão apresentadas nas tabelas 
3 e 4, respectivamente. Onde se observa que 
após a intervenção, houve adequação média de 
87,6% ± 9,1 para carboidratos. A maioria dos 
pacientes (85,25%) apresentou consumo inferior 
ao recomendado. Enquanto, apenas 14,75% dos 
pacientes apresentaram consumo adequado.

A adequação média de proteínas foi de 109% ± 
9,6; 65,57% dos pacientes apresentaram con-
sumo acima das recomendações; 32,79% apre-
sentaram ingestão adequada e apenas 1,64% 
dos pacientes tiveram ingestão protéica abaixo 
do recomendado. 

Variáveis
Antes Depois

Valor de p*
Média DP Média DP

Calorias (Kcal) 1898,74 596,04 1412,85 328,41 <0,0001
Proteínas (g) 100,08 38,48 74,77 20,46 <0,0001
Carboidratos (g) 224,66 92,53 170,66 40,37 <0,0001
Lipídeos (g) 71,92 29,34 49,71 14,94 <0,0001
Fibras (g) 15,58 5,34 22,37 7,73 0,0024
Colesterol (g) 261,74 110,41 189,31 65,97 <0,0001
Fracionamento 4,41 1,01 5,39 0,69 0,0018
*Teste t Student p <0,05

Tabela 2 – Comparação dos valores médios da ingestão energética, macronutrientes, fibras, co-
lesterol e fracionamento das refeições antes e após a intervenção nutricional.

Com relação aos lipídeos, a adequação média foi 
de 103,6% ± 14,6; 50,89% dos pacientes apre-
sentaram consumo superior ao recomendado. 
A adequação média do consumo de fibras foi 
de 89% ± 17,8; 59,02% dos pacientes tiveram 
consumo adequado, 1,64% apresentou consu-
mo superior e 39,34% apresentaram consumo 
inferior ao recomendado. 

Avaliando-se a ingestão de colesterol, observou-
se uma adequação de 94,7% ± 33 com relação 
as recomendações. A maioria dos pacientes 
(63,93%) apresentou ingestão inferior ao reco-
mendado e 36,07% dos pacientes tiveram con-
sumo superior.

Avaliando a freqüência de consumo alimentar 
após a intervenção dietética, observou-se uma 
redução significante do consumo de doces, fritu-
ras, salgadinhos, frios, embutidos, refrigerantes, 
bebida alcoólica e temperos industrializados, 
como mostra a tabela 5.

Em relação ao consumo de frutas, legumes e 
verduras a ingestão foi significativamente maior 
após a intervenção nutricional. Analisando-se o 
consumo de leite e derivados, massas, carnes 
(vermelha, peixe, frango) e ovos não foi obser-
vado diferença significante quando comparados 
os dois momentos. (Tabela 5)

Quanto aos exames laboratoriais, comparando-
se os valores médios obtidos no momento ini-
cial e após a intervenção dietética, observou-se 
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Nutrientes Valor de  
Referência

Adequado 
(n - %)

Abaixo 
(n - %)

Acima 
(n - %)

Carboidratos (%)1 55 - 60 7 (11,48%) 50 (81,97%) 4 (6,56%)
Proteínas (%)1 15 - 20 15 (24,59%) 9 (14,75%) 37 (60,66%)
Lipídios (%)1,2 < 30 - 21 (34,43%) 40 (65,57%)
Fibras (g)1 20 - 35 10 (16,39%) 51 (83,61%) -
Colesterol (mg)3 < 200 - 20 (32,79%) 41 (67,21%)
n=61; Valores de Referência: 1.ADA 200215, 2.ADA 200416, 3.ADA 20086, Sociedade Brasileira de Diabetes2

Tabela 3 – Avaliação da adequação de macronutrientes, fibras e colesterol por pacientes, de 
acordo com os valores de referência, antes da intervenção nutricional.

Tabela 4 – Avaliação da adequação de macronutrientes, fibras e colesterol por pacientes, de 
acordo com os valores de referência, após a intervenção nutricional.

Nutrientes
Valor de  

Referência
Adequado 

(n - %)
Abaixo 
(n - %)

Acima 
(n - %)

Carboidratos (%)1 55 - 60 9 (14,75%) 52 (85,25%) -
Proteínas (%)1 15 - 20 20 (32,79%) 1 (1,64%) 40 (65,57%)
Lipídios (%)1,2 < 30 - 30 (49,18%) 31 (50,82%)
Fibras (g)1 20 - 35 36 (59,02%) 24 (39,34%) 1 (1,64%)
Colesterol (mg)3 < 200 - 39 (63,93%) 22 (36,07%)
n=61; Valores de Referência: 1.ADA 200215, 2.ADA 200416, 3.ADA 20086, Sociedade Brasileira de Diabetes2

Variáveis
Antes Depois

Valor de pMédia 
(dias/mês)

DP
Média 

(dias/mês)
DP

Doces 4 8 1 1 <0,0001
Frutas 26 9 28 4 <0,0001
Legumes 24 10 28 6 <0,0001
Verduras 25 9 28 5 <0,0001
Leite/derivados 25 9 27 8 ns
Massas 3 3 3 3 ns
Frituras 3 6 1 2 <0,0001
Salgadinhos 1 2 0 1 <0,0001
Carne vermelha 14 8 14 7 ns
Peixe 3 3 4 3 ns
Frango 13 7 13 7 ns
Ovos 3 3 2 3 ns
Frios 5 7 1 2 <0,0001
Embutidos 3 5 1 2 <0,0001
Refrigerantes 6 10 2 5 <0,0001
Bebida alcoólica 1 4 0 2 <0,0001
ns – não significante (p >0,05)

Tabela 5 - Comparação dos valores médios da freqüência de consumo alimentar dos 
diabéticos antes e após a intervenção nutricional. 
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que houve redução significante da glicemia de 
jejum, LDL-C, triglicérides e do colesterol total 
(p<0,01). Porém, não houve modificação signifi-
cante dos níveis de HDL-C e de hemoglobina gli-
cada, como mostra a tabela 6, sendo necessária 
a adesão ao tratamento proposto por um maior 
período de tempo, para que tais alterações se 
tornem evidentes.

DISCUSSÃO 
Em relação aos participantes deste estudo, 
95,08% eram diabéticos do tipo 2 e apresenta-
vam, em média, 58,4 ± 12,44 anos. A população 
feminina representou 63,93% da amostra o que 
pode ser explicado pela grande preocupação 
das mesmas com a saúde e, conseqüentemen-
te, maior busca por informações e serviços de 
atenção ao diabetes17,18. 

No presente estudo, a alta prevalência de sobre-
peso e obesidade (79,3% dos adultos e 59% dos 
idosos), vem confirmar a presença desta como 
um fator de risco para o diabetes. Os valores mé-
dios de IMC, mais elevados entre as mulheres, 
estão de acordo com os resultados de estudos 
de avaliação nutricional realizados em diversas 
regiões do Brasil, os quais demonstram eleva-
da prevalência de obesidade entre as mulheres, 
principalmente entre aquelas de populações 
menos favorecidas19. 

Estudo prospectivo realizado por Corrêa et al.20 
evidenciou que medidas antropométricas e de 
composição corporal, como o IMC se associa-

Variáveis
Antes Depois

Valor de p
Média DP Média DP

Glicemia (mg/dl) 154,81 68,48 140,08 51,77 0,0230
Hemoglobina glicada (%) 8,01 1,76 7,89 1,87 ns
Colesterol total (mg/dl) 189,68 78,43 181,36 43,79 <0,0001
LDL-colesterol (mg/dl) 105,81 67,50 97,04 35,76 <0,0001
HDL-colesterol (mg/dl) 52,13 13,61 52,26 13,96 ns
Triglicérides (mg/dl) 178,83 166,60 169,77 203,58 0,007
ns – não significante (p >0,05)

Tabela 6 - Comparação dos valores médios dos exames laboratoriais dos diabéticos antes e 
após a intervenção nutricional.

ram diretamente ao controle glicêmico no dia-
betes mellitus do tipo 2. A maior adequação de 
tais variáveis, pode, portanto, contribuir para a 
melhora na qualidade de vida dos diabéticos.

A redução significante dos níveis de glicemia de 
154,81 ± 68,48 mg/dl para 140,08 ± 51,77mg/
dl, dos lípides séricos (colesterol total de 189,68 
± 78,43 mg/dl para 181,36 ± 43,79mg/dl, LDL-C 
de 105,81 ± 67,50 mg/dl para 97,04 ± 35,76 mg/
dl e triglicérides de 178,83 ± 166,60 mg/dl para 
169,77 ± 203,58 mg/dl) apresentados após a in-
tervenção nutricional, pode vir a contribuir para 
a redução do risco de complicações crônicas 
e dos custos sociais e econômicos. Estes são, 
provavelmente, efeitos benéficos decorrentes da 
atenção multidisciplinar voltada para o controle 
do diabetes. São resultados consistentes com 
os de outros estudos que, utilizando diferentes 
metodologias, encontraram também resultados 
favoráveis21,22,23.

Batista et al., (2005)17 analisaram a glicemia, o 
índice de massa corporal e o perfil lipídico de 
190 diabéticos tipo 2. Comparando-se os valo-
res medianos obtidos no momento inicial e três 
meses após intervenção dietética, os autores 
observaram redução significante da glicemia de 
jejum, LDL-C e triglicerídeos (p<0,01) e também 
de colesterol total (p<0,05). Não houve modifi-
cação significante do nível mediano de HDL-C, 
como observado no presente estudo. 
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O fracionamento adequado das refeições re-
presenta um item importante da alimentação do 
diabético, pois facilita o controle da glicemia2. 

Vieira (2003)24 encontrou em seu estudo que 
59% dos avaliados faziam de 5 a 6 refeições di-
árias; já Bicalho (2003)25 verificou nível mais alto 
de adequação a esta recomendação (86%), va-
lores estes semelhantes aos apresentados neste 
estudo após a intervenção nutricional (89%).

Com relação ao consumo qualitativo, pode-se 
dizer que o estudo atual apresenta resultados 
semelhantes a outros estudos realizados. Batis-
ta et al, (2006)3 avaliaram 156 pacientes detec-
tados com hiperglicemia.  Aplicaram um ques-
tionário de freqüência de consumo alimentar e 
um recordatório da dieta habitual. Os alimentos 
mais consumidos diariamente foram óleo vege-
tal (99%), feijão (94%), arroz (90%), adoçante 
(80%), vegetais folhosos (63%), leite (61%) e pão 
francês (54%). Os maiores percentuais de ina-
dequação de nutrientes ocorreram para energia 
(85%), fibras (87%), cálcio (94%), carboidratos 
(82%), gorduras monoinsaturadas (91%) e pro-
teínas (58%), sendo os três últimos em relação 
ao Valor Energético Total ingerido.

A Spanish Diabetes Association (2004)26, ava-
liando a ingestão alimentar de portadores de 
diabetes tipo 2 na Espanha, através do registro 
alimentar durante 7 dias, verificou baixa inges-
tão de carboidratos, principalmente de vegetais, 
frutas, cereais e legumes, alta ingestão de azeite 
de oliva, moderadamente alta de peixe e mode-
rada de lipídeos saturados. Verificaram, ainda, 
que 80% dos pacientes cumprem com a reco-
mendação da ADA (2004)16 de consumir mais 
que 60% das calorias diárias como carboidratos 
e ácidos graxos monoinsaturados, mas menos 
de 10% dos indivíduos haviam aderido à reco-
mendação de consumir valor inferior a 10% das 
calorias diárias como gorduras saturadas26.

Os resultados do presente estudo demonstra-
ram que o consumo de álcool não era freqüen-
te entre os pacientes. Em geral, tal fato pode 
ser atribuído à grande procura dos pacientes 

diabéticos pelos serviços de saúde, nos quais 
são estimulados a adotar hábitos de vida sau-
dáveis, incluindo a suspensão do uso de álcool 
e fumo1,27.

A prática de atividades físicas tem sido recomen-
dada aos pacientes diabéticos, por favorecer a 
redução dos níveis glicêmicos, aumentando 
a sensibilidade insulínica e melhorando a to-
lerância à glicose, já que o exercício promove 
um aumento do turnover da insulina por maior 
captação hepática e melhor sensibilidade dos 
receptores periféricos28,29.

Após a intervenção nutricional, observou-se que 
mais da metade dos diabéticos pesquisados 
(57%) passaram a praticar exercícios físicos re-
gularmente. 

Resultado semelhante foi observado por Laguna 
et al. (2005)30, os quais ressaltam a importância 
da adoção de medidas que estimulem a práti-
ca regular de atividades físicas por pacientes 
diabéticos, especialmente os do tipo 2, para a 
obtenção do controle glicêmico e melhora da 
qualidade de vida.

CONCLUSÃO 
Constatou-se a prevalência de sobrepeso e obe-
sidade nos indivíduos avaliados. Os resultados 
indicam que a intervenção nutricional contribuiu 
para a melhoria na adequação das medidas 
antropométricas, redução do consumo de ca-
lorias, proteínas, lipídios, colesterol e aumento 
do consumo de fibras e do fracionamento das 
refeições.

A intervenção dietética contribuiu ainda para 
uma redução do consumo de doces, frituras, 
salgados, frios, embutidos, refrigerantes, bebida 
alcoólica e temperos industrializados e para um 
aumento do consumo de frutas, legumes e ver-
duras. 

Com relação à modificação dos parâmetros me-
tabólicos, a intervenção nutricional contribuiu 
para a redução nos níveis glicêmicos e melhora 
do perfil lipídico.
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Resumo: A Proposta deste estudo foi conhecer 
as variações da glicemia em indivíduos diabéticos 
submetidos a um protocolo de exercícios aeró-
bios integrantes do Grupo de Pesquisas em Dia-
betes Mellitus do Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Pau-
lo. Os resultados obtidos foram baseados pelo 
controle dos parâmetros glicêmicos, segundo a 
Associação Latino-americana de Diabetes onde 
concluímos que o programa de atividade física 
aplicada aos indivíduos promovem mudanças 
significativas no controle do índice glicêmico 
onde comparamos os valores obtidos antes com 
os valores obtidos após a implantação dos exer-
cícios aeróbios. Atualmente, cada vez mais, ob-
serva-se que a população a cada dia apresentam 
doenças, que tem relação ao estilo de vida, o que 
demonstra a importância como meio de qualida-
de de vida, da prática de hábitos alimentares sau-
dáveis e atividades físicas. 

Palavras Chaves: diabetes mellitus, exercício 
aeróbio, glicemia.

Abstract
The Proposal of this study was to know variations 
of the glicemia in submitted diabetic individuals 
to a protocol of integrant aerobics exercises of 
the Group of Research in Diabetic Mellitus of the 
Department of General and Specialized Nursing 
of the School of Nursing of Ribeirao Preto of the 
University of Sao Paulo. Obtained results were 
based on the control of glycemic parameters, 
according to Latin American Association of 
Diabetes, where the program of applied physical 
activity to individuals promotes changes in the 
control of the glicemic rate. We compared the 
values obtained before with the values obtained 
after the implementation of the aerobic exercises. 
Everyone can notice that diseases which have 
been affecting all of us curently are related to our 
life style. This shows the importance of having a 
healthy lifestyle.

Key-words: Diabetes Mellitus, aerobic exerci-
ses, glicemia.
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Introdução
O Relatório Mundial sobre doenças não-trans-
missíveis (DNT) e saúde mental da Organiza-
ção Mundial de Saúde aponta para uma nova 
e abrangente definição das doenças crônicas, 
onde estas constituem problemas de saúde que 
persistem e requerem gerenciamento contínuo e 
permanente [1]. 

As DNT de maior importância para a saúde pú-
blica na América Latina e Caribe são as doen-
ças cardiovasculares, câncer e diabetes mellitus 
(DM). Dentre essas, o diabetes mellitus é con-
siderado um fardo econômico, social e pessoal 
para as instituições e famílias [2].

Segundo a International Diabetes Federation [3], 
na década de 1990, o DM afetou a saúde de 110 
milhões de indivíduos, sendo que esse número 
poderá dobrar para 221 milhões até 2010 e as 
projeções para 2025, no Brasil, são de que pos-
sam existir cerca de 11 milhões de diabéticos, o 
que representa um aumento de 100% em rela-
ção aos atuais 5 milhões de diabéticos. 

Este índice vem crescendo em decorrência de 
vários fatores, tais como o processo de moder-
nização, maior taxa de urbanização, industriali-
zação, hábitos alimentares inadequados, inati-
vidade física, obesidade, estresse, aumento da 
expectativa de vida e maior sobrevida da pessoa 
com DM [4].

O principal objetivo do tratamento dos porta-
dores de diabetes é o controle glicêmico; este, 
no entanto, depende do paciente, do serviço 
de saúde e da realidade social em que a assis-
tência se desenvolve[5]. Há, ainda, outros ob-
jetivos, como alívio e prevenção dos sintomas 
decorrentes da hiperglicemia e da hipoglicemia, 
melhora do bem-estar e qualidade de vida, pre-
venção das complicações agudas e crônicas, 
redução das taxas de mortalidade e tratamento 
das doenças associadas [6]

Para se atingir um bom controle glicêmico meta-
bólico, afim de prevenir as complicações agudas 
e crônicas a pessoa diabética necessita de con-

trole de inúmeros parâmetros fisiológicos, além 
de reorganização dos cardápio alimentar e in-
cremento da atividade física [7]. Assim, o suces-
so do tratamento do diabetes está intimamente 
relacionado à atuação de uma equipe multidis-
ciplinar, composta por assistente social, médico, 
enfermeiro, nutricionista, psicólogo, educador 
físico, dentre outros. 

A orientação nutricional, segundo Almeida [8], é 
um dos itens fundamentais na vida do diabético, 
sendo que a alimentação adequada permite o 
seu controle metabólico; porém, é um dos as-
pectos com maior dificuldade em ser atingido, 
visto que as recomendações são extremamente 
rigorosas e o caráter disciplinar do indivíduo é 
essencial.

Os maus hábitos alimentares e as condições 
socioeconômicas e culturais são os fatores que 
mais influenciam na falta de cumprimento das 
orientações sobre a dieta e devem ser conside-
rados ao se fazer o planejamento da mesma. As 
recomendações dietéticas referentes aos diver-
sos nutrientes devem ser observadas.

O planejamento da dieta e a orientação alimen-
tar bem conduzidos e adequados às situações 
específicas de cada paciente, são essenciais 
para se alcançar os objetivos do tratamento die-
tético [8].

A qualidade de vida de muitas pessoas porta-
doras de diabetes poderia sofrer mudanças 
significativas se alguns de seus hábitos fossem 
modificados, juntamente com a implementação 
de ações preventivas de saúde que pudessem 
gerar um estilo de vida mais saudável [9].

Assim, os exercícios físicos são medidas auxi-
liadoras que não só minimizam os efeitos inde-
sejáveis do DM, como também promovem sua 
prevenção e proporcionam uma melhora na 
qualidade de vida. 

Beamer [10] chama a atenção para o fato de 
que a maioria dos diabéticos é sedentário, des-
condicionado fisicamente e sem experiência na 
execução de exercícios, e que antes de se iniciar 
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um programa formal de exercícios, é importante 
lembrar que apenas simples mudanças no dia-
a-dia dessas pessoas, já surtem efeitos benéfi-
cos.

Segundo Regenga [11], a prática regular de ati-
vidade física por indivíduos portadores de dia-
betes mellitus tipo 2, traz inúmeros benefícios, 
como a melhora do controle glicêmico, aumento 
da sensibilidade à insulina, diminuição da hipe-
rinsulina pós-prandial, queda na necessidade de 
hipoglicemiantes orais, queda no nível de trigli-
cérides, aumento do HDL-colesterol, diminuição 
da pressão arterial sistêmica e do nível de fibri-
nogênio, controle de peso e inibição da agrega-
ção plaquetária.

Para Cancelliéri [12], a atividade física é uma das 
quatro grandezas, juntamente com as variantes 
medicamentosas, dietética e psicológica, que 
são importantíssimas no tratamento do diabetes 
e surge como fator essencial na prevenção e no 
tratamento do Diabetes tipo 2.

Quanto ao tipo de exercício melhor relacionado 
ao controle glicêmico, o exercício aeróbio tem 
destaque entre pesquisadores [9].

Diante do exposto, o exercício mais estudado em 
relação ao benefício proporcionado ao portador 
de DM é o exercício aeróbio, o qual envolve gran-
de massa muscular, longa duração, intensidade 
moderada, baixo impacto e freqüência mínima 
de 3 sessões semanais, devendo ser completa-
da com exercícios resistidos, visando a melhora 
da resistência muscular localizada [13].

Segundo pesquisas realizadas por este mesmo 
autor, verificou-se pelos dados atuais, que ape-
nas o exercício aeróbio aumenta a sensibilidade 
a insulina após a sua realização, principalmente 
quando são empregados grandes grupos mus-
culares.

Mercuri e Arrechea [14] completam que o “o tipo 
de atividade física deve ser de natureza aeróbia, 
podendo ser mantida por um tempo prolonga-
do” e acrescenta ainda que “é essencial respei-
tar os gostos e interesses dos pacientes, o que 

ajuda a aumentar a aderência ao programa de 
atividades”.

Durante o exercício aeróbio, os músculos neces-
sitam de uma quantidade adequada de oxigênio, 
que provém do ar atmosférico e é transportado 
dos pulmões aos tecidos celulares pela corrente 
sanguínea. Para que isso ocorra, é necessário 
que as atividades do coração (a freqüência car-
díaca) e de todo o sistema circulatório se inten-
sifiquem [15].

As respostas da freqüência cardíaca ao exercício 
físico apresentam relação bastante elevada com 
a intensidade dos esforços físicos e, por sua vez, 
também com o consumo de oxigênio envolvido 
no exercício, tornando-se, portanto, instrumento 
extremamente útil na prescrição individualizada 
dos exercícios aeróbios [16].

A intensidade dos exercícios físicos é uma das 
variáveis mais importantes, principalmente para 
o diabético, uma vez que dependendo da inten-
sidade e da duração do esforço, o organismo 
depleta diferentes macronutrientes para o forne-
cimento de energia [9].

Forjaz [17] colocam que a intensidade do exer-
cício deve variar entre 50% e 80% da freqüên-
cia cardíaca de reserva, onde se recomenda de 
50% a 70% para os sedentários e mais debilita-
dos, e de 60% a 80% para os melhores condi-
cionados.

Material e Métodos 
Este estudo foi realizado com os pacientes in-
tegrantes do Grupo de Pesquisas em Diabetes 
Mellitus do Departamento de Enfermagem Geral 
e Especializada da EERP-USP e aprovado pelo 
Comitê de Ética em pesquisa da FMRP-USP. A 
proposta deste estudo foi conhecer a variação 
do perfil da glicemia das pessoas diabéticas 
atendidas no Centro Educativo de Enfermagem 
para Adultos e Idosos com sede no Campus da 
USP- Ribeirão Preto.

Foram selecionados aproximadamente 36 indiví-
duos, de ambos os sexos, com idade entre 40 a 
60 anos, portadores de diabetes mellitus tipo 2, 
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taxa glicêmica capilar inferior a 240 mg/dl, não 
praticantes de exercícios físicos regulares e que 
são acompanhados no Centro Educativo para 
Portadores de Diabetes Tipo 2.

Os treinos tiveram duração de 12 semanas re-
sultando em 36 treinos, tendo início em agosto 
de 2004.

Para este estudo, selecionamos os indivíduos 
com freqüência igual ou superior a 50% dos trei-
nos, num total de 09 indivíduos, os quais serão 
identificados em nosso estudo através da inicial 
de seus nomes acrescido da letra S mais o seu 
número no estudo.

Os dados relacionados às variáveis demográfi-
cas, diagnósticas e ao tratamento foram obtidos 
por meio da ficha de cadastro das pessoas aten-
didas no Centro Educativo de Enfermagem para 
Adultos e Idosos.

Esta ficha de cadastro contém as variáveis demo-
gráficas: sexo, idade, procedência, escolaridade 
e profissão, e as relacionadas ao diagnóstico e 
tratamento: tipo de diabetes, tempo da doença, 
local de tratamento, medicação utilizada e ou-
tras doenças referidas pelas pessoas diabéticas 
atendidas no local de estudo. Os dados rela-
cionados a glicemia capilar foram descritos em 
planilha própria. Para avaliação da qualidade do 
controle da glicemia capilar, utilizamos as metas 
para o controle dos parâmetros glicêmicos pre-
conizados pelo Consenso da Associação Latino 
Americana de Diabetes (1998).

Para realização do teste glicêmico utilizamos o 
instrumento Advantage - monitor e sistema para 
punção capilar e lanceta picadora; para alcan-
çarmos os valores aferidos da glicemia e trans-
formados em média e desvio padrão utilizamos 
o auxilio do programa Statistica 6.0.

Protocolo do treinamento físico
Os programas de exercícios físicos se desenvol-
veram às segundas, quartas e sextas-feiras no 
Centro de Educação Física Esportes e Recrea-
ção – CEFER da Prefeitura do Campus Adminis-
trativo de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo Prefeitura do Campus Administrativo de Ri-
beirão Preto, no período de agosto a novembro 
de 2004.

Os sujeitos do estudo foram submetidos ao pro-
tocolo que compreende caminhadas contínuas 3 
vezes/semana, com intensidade estipulada a 60, 
70 e 80% da freqüência cardíaca máxima (Fcmáx) 
estimada a partir do teste subjetivo de consumo 
de oxigênio (VO2 de pico); cada intensidade terá 
duração de 10 minutos, perfazendo um total de 
30 minutos por sessão de treinamento.

As caminhadas estabelecidas em protocolo de 
atividades físicas foram realizadas na pista de 
atletismo oficial, com piso emborrachado do CE-
FER. Os indivíduos selecionados foram subme-
tidos a uma avaliação inicial a fim de determinar, 
com o máximo de segurança, aqueles aptos à 
prática de atividades físicas. Esta avaliação ini-
cial analisou os seguintes aspectos: consumo 
de oxigênio (VO2 de pico), aferição da pressão 
arterial (PA), exame de fundo de olho, avaliação 
da existência de neuropatias e glicemia capilar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização dos sujeitos do estudo, segundo 
variáveis demográficas. 
 
A. Sexo 

56%
44% Masculino

Feminino

Figura 1. Distribuição percentual dos sujeitos do 
estudo, segundo sexo, Ribeirão Preto-SP, 2005.

Dos 09 sujeitos escolhidos para os estudos, 
56% foram do sexo masculino, o que corrobora 
dados da literatura segundo os quais “não existe 
diferenças significativas em relação à prevalên-
cia de diabetes mellitus junto ao sexo do indiví-
duo” [7].
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B. Idade 

0
1
2
3
4
5

40- 50 anos 51-60 anos 61-70 anos 71-80 anos 81-90 anos

Figura 2. Distribuição percentual dos sujeitos do 
estudo, segundo faixa etária, Ribeirão Preto-SP, 
2005.

Em relação à idade, observou-se que a maioria, 
45%, encontra-se acima da faixa etária de 61 a 
70 anos de idade (Figura 2).

A média de idade da população estudada foi de 
65,8 anos, compreendendo idades entre 46 e 81 
anos.

Isto vem de encontro com a literatura estudada, 
pois o DM tipo 2 se manifesta, geralmente, após 
os 40 anos de idade, ainda que não seja excep-
cional sua apresentação em jovens [18].

C. Escolaridade 

7%

76%

17%
Analfabetos

1° Grau Incompleto

1° Grau Completo

Figura 3. Distribuição dos sujeitos do estudo 
segundo escolaridade, Ribeirão Preto-SP, 2005.

Quanto à escolaridade, as características obser-
vadas nessa população foram: 7 % de analfabe-
tos, 76% com o primeiro grau incompleto e 17 % 
com o primeiro grau completo.

Concorda-se, deste modo com Zanetti [7] que 
a educação seja fundamental para todas as fa-
ses do tratamento e, independente do grau de 
instrução, o educador deve sempre utilizar uma 
linguagem simples que favoreça o aprendizado, 

utilizando a experiência dos próprios pacientes, 
a fim de facilitar o processo educativo.

D. Ocupação 

66%

34%
Aposentados

Trabalhadores ativos

Figura 4. Distribuição percentual dos sujeitos do 
estudo, segundo ocupação, Ribeirão Preto-SP, 
2005.

Com relação à ocupação, foi observado que 
66% são aposentados e apenas 34% exercem 
atividades profissionais (porteiro, doméstica e 
técnico em contabilidade). 

E. Procedência 

89%

11%

Ribeirão Preto

Região

Figura 5. Distribuição percentual dos sujeitos do 
estudo, segundo procedência, Ribeirão Preto-SP, 
2005.

No que se refere à procedência, constatou-se 
que a maioria 89% é da cidade de Ribeirão Pre-
to-SP e 11% de cidades da região de Ribeirão 
Preto (Figura 5).

Caracterização dos sujeitos do estudo, 
segundo variáveis de diagnóstico e 
tratamento.
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A. Local de Tratamento

45%

22%

11%

22%

Unidade Básica
Saúde

Convênio Saúde

Hosp. Clínicas

Centro Educativo
Enfermagem

Figura 6. Distribuição percentual dos sujeitos do 
estudo, segundo local de tratamento, Ribeirão 
Preto-SP, 2005.

Observou-se, conforme mostra a figura 6, que 
45% das pessoas, realizam seu tratamento na 
Unidade Básica de Saúde, 11% são acompa-
nhados no Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto, 22% em consultório particular, mediante 
pagamento de planos de saúde e 22% realizam 
acompanhamento apenas no Centro Educati-
vo de Enfermagem para Adultos e Idosos com 
sede no Campus da USP-Ribeirão Preto.

B. Tempo de Diagnóstico 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

Até 5 anos 6- 10 anos 11-15 anos 16-20 anos acima de 21
anos

Figura 7. Distribuição percentual dos sujeitos do 
estudo, segundo tempo de diagnóstico em anos, 
Ribeirão Preto-SP, 2005.

Observa-se na Figura 7, o percentual do tempo 
de diagnóstico da doença em anos de cada su-
jeito. Nesta população do estudo, 23% dos su-
jeitos apresentaram diagnóstico relativamente 
recente, isto é, há no máximo até 5 anos. 

C. Uso de medicamentos

22%

56%

22%
Nenhum

Antidiabético oral

Insulina

Figura 8. Distribuição percentual dos sujeitos 
do estudo, quanto ao uso de medicamentos no 
tratamento da diabetes mellitus tipo 2, Ribeirão 
Preto-SP, 2005.

Sobre o uso de medicação específica para o 
tratamento do diabetes, 78% da população em 
estudo relatou utilizar tratamento farmacológico 
e apenas 22% não fazem uso de medicação, 
apenas controle alimentar. 

A medicação mais utilizada é o antidiabético via 
oral, relatado por 56% dos indivíduos portadores 
de diabetes e a insulina é utilizada por 22% dos 
sujeitos desta investigação, conforme Figura 8.

Segundo Brasil_Ministério da Saúde [19], os an-
tidiabéticos orais devem ser utilizados para a te-
rapêutica do diabetes tipo 2 quando o paciente 
apresenta um mau controle metabólico, após a 
falência na reorganização do cardápio alimentar 
e da regularidade da atividade física. 

D. Outras Doenças
Na Tabela 1, verificamos que 45% dos sujeitos do 
estudo apresentaram hipertensão arterial, 11% 
apresentaram hipertensão arterial associada a 
outras doenças, 33% apresentaram outras do-
enças que não associadas a hipertensão arterial 
e apenas 11% não apresentaram outras doen-
ças associadas ao diabetes. Também, observa-
se o aparecimento das complicações crônicas 
do diabetes, como a retinopatia.

Considerando que a prevalência da hipertensão 
arterial em pacientes diabéticos é, pelo menos, 
duas vezes o da população em geral, Brasil.
Ministério da Saúde [20] recomenda a aborda-
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gem conjunta dessa patologia, uma vez que elas 
apresentam vários fatores em comum, tais como 
etiopatogenia, fatores de risco, tratamento não 
medicamentoso, cronicidade, complicações 
crônicas, caráter assintomático, adesão difícil ao 
tratamento, necessidade de controle rigoroso e 
acompanhamento por equipe multiprofissional 
capacitada.

Perfil dos sujeitos do estudo, segundo a 
glicemia capilar

A. Glicemia antes da Atividade Física

Analisando a tabela acima, onde descrevemos 
o número dos valores aferidos em mg/dl, maior 
e menor valores, média e desvio padrão da gli-
cemia dos sujeitos do estudo antes da atividade 
física proposta, podemos perceber que, con-
forme o Controle dos Parâmetros Glicêmicos 
da Associação Latino-americana de Diabetes 
(1998), 56% dos sujeitos, segundo suas médias 
glicêmicas realizadas antes de se exercitar, fo-

Outras doenças N° %
Não tem 01 11
Hipertensão Arterial 04 45
Hipertensão Arterial+ Glaucoma+ Catarata 01 11
Artrose + Osteoporose 01 11
Osteoporose + Varizes+ Obesidade Grau II 01 11
Fibromialgia 01 11

Tabela I. Distribuição numérica e percentual dos sujeitos do estudo, segundo outras doenças, 
Ribeirão Preto-SP, 2005.

Tabela II. Número dos valores aferidos em mg/dl, maior e menor valores, média e 
desvio padrão da glicemia dos sujeitos do estudo antes da atividade física proposta, 
Ribeirão Preto-SP, 2005.

Sujeitos N° Aferição < Valor >Valor Média Desvio Padrão
A. M. P.   (S.01) 22 90 253 133,27 50,48
G. J. C.    (S.02) 23 79 294 130,78 56,05
J. R. V.    (S.03) 19 97 263 144,79 44,79
M. A. M. (S.04) 18 80 326 155,94 83,49
N. P. F.     (S.05) 20 70 291 187,25 58,12
P. P.         (S.06) 18 97 189 132,50 25,04
P. G. A.    (S.07) 20 79 226 120,65 39,10
R.S.          (S.08) 20 97 326 196,50 69,24
M. R. G.  (S.09) 17 70 270 137,12 48,03

ram classificados como BOM; 23% foram classi-
ficados como ACEITÁVEL e 21% foram classifi-
cados como RUIM.

B. Glicemia depois da Atividade Física

Analisando a tabela acima, onde descrevemos 
o número dos valores aferidos em mg/dl, maior 
e menor valores, média e desvio padrão da gli-
cemia dos sujeitos do estudo depois da ativida-
de física proposta, percebemos que, conforme 
o Controle dos Parâmetros Glicêmicos da As-
sociação Latino-americana de Diabetes (1998), 
100% (todos) dos sujeitos, segundo suas mé-
dias glicêmicas realizadas após se exercitar fo-
ram classificados como BOM.

C. Glicemia Antes e depois da Atividade 
Física

Tabela IV. Distribuição classificatória dos pa-
cientes segundo Controle dos Parâmetros Gli-
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cêmicos da Associação Latino-americana de 
Diabetes (1998) segundo sua glicemia antes e 
depois das atividades físicas, Ribeirão Preto-SP, 
2005.

Pela tabela apresentada acima, 22,2% dos su-
jeitos do estudo tiveram suas taxas glicêmicas 
classificadas como RUIM antes da atividade fí-
sica e, após a atividade física classificaram-se 
como BOM; 33,3% dos sujeitos da mesma for-
ma foram classificadas como

ACEITÁVEL antes e, após a atividade física clas-
sificaram-se como BOM.

Outros 44,4% já eram classificadas como BOM 
e após a atividade física mantiveram-se classifi-
cados como BOM.

A diferença da média da glicemia antes e depois 
da atividade física variou de 21,8% a 39,1% me-
nor que a observada inicialmente, o que nos leva 

         Artigos Originais
Tabela III. Número dos valores aferidos em mg/dl, maior e menor valores, média e 
desvio padrão da glicemia dos sujeitos do estudo depois da atividade física proposta, 
Ribeirão Preto-SP, 2005.

Sujeitos N° Aferição < Valor >Valor Média Desvio Padrão
A. M. P.   (S.01) 22 48 166 94,50 32,51
G. J. C.    (S.02) 23 57 165 91,04 29,38
J. R. V.    (S.03) 19 52 144 88,11 20,09
M. A. M. (S.04) 18 43 203 108,00 47,32
N. P. F.     (S.05) 20 65 182 123,67 32,10
P. P.         (S.06) 18 68 124 94,06 14,97
P. G. A.    (S.07) 20 59 144 94,20 22,97
R.S.          (S.08) 20 66 203 123,60 37,20
M. R. G.  (S.09) 17 62 188 105,06 30,29

Sujeitos N° Aferição Média Antes Média Depois

A. M. P.   (S.01) 22 Bom Bom
G. J. C.    (S.02) 23 Bom Bom

J. R. V.     (S.03) 19 Aceitável Bom

M. A. M. (S.04) 18 Aceitável Bom

N. P. F.    (S.05) 20 Ruim Bom

P. P.         (S.06) 18 Bom Bom

P. G. A.   (S.07) 20 Bom Bom

R.S.         (S.08) 20 Ruim Bom

M. R. G. (S.09) 17 Aceitável Bom

a confirmar as hipóteses prévias deste estudo 
sobre os benefícios da prática de atividade física 
como parte do tratamento do diabetes melittus.

5. CONCLUSÃO

Em relação às variáveis demográficas, de diag-
nóstico e de tratamento.

A maioria (56%) é do sexo masculino (56%), 45% 
encontraram-se na faixa etária acima de 61 a 70 
anos de idade, 75,8% dos sujeitos possuíam o 
primeiro grau de escolaridade incompleto, 66% 
são aposentados, procedentes da cidade de Ri-
beirão Preto-SP, apresentaram diabetes mellitus 
tipo 2,  23% tinham o diagnóstico relativamente 
recente, isto é, há no máximo até 5 anos e re-
alizavam seu tratamento na Unidade Básica de 
Saúde do Sistema Único de Saúde-SUS (45%), 
78% da população em estudo referiram-se utili-
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zar tratamento farmacológico e 45% apresenta-
ram hipertensão arterial como doença associa-
da à patologia de base.

Perfil dos sujeitos do estudo, segundo a glice-
mia capilar.

 • Todos os sujeitos do estudo tiveram melhora 
em seu estado glicêmico após a atividade fí-
sica. 

 • A diferença da média da glicemia antes e 
depois da atividade física variou de 21,8% a 
39,1% para menos da inicial.

 • Analisando os resultados obtidos pelo con-
trole dos parâmetros glicêmicos, segundo 
a Associação Latino-americana de Diabetes 
(1998), verificamos que:

- 22,2% dos indivíduos com taxas 
glicêmicas classificadas como RUIM, 
antes da atividade física, tiveram suas 
taxas reclassificadas como BOM, 
após a atividade física.

- 33,3% dos indivíduos com taxas 
glicêmicas classificadas como 
ACEITÁVEL antes da atividade física, 
tiveram suas taxas reclassificadas 
como BOM, após a atividade física.

- 44,4% dos indivíduos com taxas 
glicêmicas classificadas como BOM 

Tabela V. Distribuição numérica em mg/dl da diferença da média da glicemia dos sujeitos do 
estudo antes e depois das atividades físicas, Ribeirão Preto-SP, 2005.

Sujeitos N° 
Aferição

Média Antes Média Depois Diferença da 
Média Entre as 
duas medidas

% da média entre  
as duas medidas

A. M. P.   (S.01) 22 133,2 94,5 38,7 29,0

G. J. C.    (S.02) 23 130,7 91,0 39,7 30,3

J. R. V.     (S.03) 19 144,7 88,1 56,6 39,1

M. A. M. (S.04) 18 155,9 108 47,9 30,7

N. P. F.    (S.05) 20 187,2 129,8 57,4 30,6

P. P.         (S.06) 18 132,5 94,0 38,5 29,0

P. G. A.   (S.07) 20 120,6 94,2 26,4 21,8

R.S.         (S.08) 20 196,5 123,6 72,9 37,0

M. R. G. (S.09) 17 137,1 105,0 32,1 23,4

antes da atividade física mantiveram-
se classificados com BOM. 

 • Os sujeitos com classificação RUIM antes da 
atividade física, interessantemente 

 • foram os que obtiveram a melhor diferença 
da média na redução dos valores após a ati-
vidade física (33,8%), o que nos leva a refletir 
o grande impacto do exercício sobre o seu 
metabolismo.

 • Neste estudo, optamos por analisar os indi-
víduos com freqüência de comparecimento 
aos treinos de acima de 50% , e ainda assim, 
apenas (25%) dos 36 sujeitos da pesquisa ini-
cial, tiveram esta característica.

A maior justificativa apresentada para não pra-
ticar atividade física regularmente foi a falta de 
tempo. Assim, identificamos na população em 
geral, uma provável falta de incentivo à prática 
regular de atividade física e baixa conscientiza-
ção desta população sobre a importância desta 
prática no tratamento não medicamentoso do 
diabetes.

Segundo Correia [20], “as pessoas portadoras 
de diabetes não estão motivadas à prática de 
atividade física”.

 • Não basta apenas à adoção de parte do trata-
mento e sim, um conjunto de ações terapêu-
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ticas voltadas para o controle e equilíbrio de 
indivíduos portadores do diabetes.

O estudo nos deixou convictos da validade e da 
importância da atividade física no controle meta-
bólico e na qualidade de vida das pessoas por-
tadoras de diabetes melittus.

Percebemos esforços das equipes de saúde 
em orientar e fornecer informações quanto ao 
tratamento às pessoas portadoras de diabetes, 
porém, devido ao grande e complexo número 
de informações sobre o auto-cuidado retratado 
por mudanças no estilo de vida, fatores pesso-
ais ligados a problemas sociais, emocionais e 
econômicos, nem sempre o paciente está pre-
parado para tudo isso e acaba interferindo na 
adesão ao tratamento, valorizando o tratamento 
medicamentoso e segmentando outras ações 
complementativas, principalmente as atividades 
físicas.

A atividade física, além de promover melhor con-
trole metabólico, é um fator que per se melhora 
significativamente a qualidade de vida da pes-
soa com diabete, em suas várias dimensões – 
física, mental e social [21]. 

Deve-se considerar que os objetivos do trata-
mento da diabetes incluem estratégias educa-
cionais e modificações no estilo de vida, entre 
elas a suspensão do fumo, aumento ou inicia-
ção de atividade física e reorganizaçao dos há-
bitos alimentares e, se necessário, uso de medi-
camentos [22].

Para o diabete tipo 2, metade dos casos novos 
poderiam ser prevenidos evitando-se o excesso 
de peso e outros 30% com o combate ao estilo 
de vida sedentária [23].

Conforme toda a exposição neste estudo, cada 
vez mais, vemos que a população, a cada dia, 
apresenta doenças relacionadas ao estilo de 
vida, o que conclui-se a importância como meio 
de qualidade de vida a prática de hábitos ali-
mentares saudáveis e atividades físicas.
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A revista Diabetes Clínica é uma publicação com periodicidade bi-
mestral e está aberta para a publicação e divulgação de artigos 
científicos das áreas relacionadas ao Diabetes e patologias asso-
ciadas.

Os artigos publicados em Diabetes Clínica poderão também ser 
publicados na versão eletrônica da revista (Internet) assim como 
em outros meios eletrônicos (CD-ROM) ou outros que surjam no 
futuro, sendo que pela publicação na revista os autores já aceitem 
estas condições.

A revista Diabetes Clínica assume o “estilo Vancouver” (Uniform 
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals, 
N Engl J Med. 1997; 336(4): 309-315), preconizado pelo Comitê 
Internacional de Diretores de Revistas Médicas, com as especifi-
cações que são detalhadas a seguir. 

Ver o texto completo em inglês desses Requisitos Uniformes no 
site do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 
www.icmje.org, na versão atualizada de outubro de 2001.

Os autores que desejarem colaborar em alguma das seções da 
revista podem enviar sua contribuição (em arquivo eletrônico/e-
mail) para nossa redação, sendo que fica entendido que isto não 
implica a aceitação do mesmo, que será notificado ao autor.

O Comitê Editorial poderá devolver, sugerir trocas ou retor-
no de acordo com a circunstância, realizar modificações nos 
textos recebidos; neste último caso não se alterará o con-
teúdo científico, limitando-se unicamente ao estilo literário. 

1. Editorial
Trabalhos escritos por sugestão do Comitê Científico, ou por um 
de seus membros.

Extensão: Não devem ultrapassar 3 páginas formato A4 em corpo 
(tamanho) 12 com a fonte English Times (Times Roman) com to-
das as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescri-
to, etc.; a bibliografia não deve conter mais que 10 referências.

2. Artigos originais
São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando da-
dos originais de descobertas com relação a aspectos experimen-
tais ou observacionais, e inclui análise descritiva e/ou inferências 
de dados próprios. Sua estrutura é a convencional que traz os 
seguintes itens: Introdução, Material e métodos, Resultados, Dis-
cussão e Conclusão.

Texto: Recomendamos que não seja superior a 12 páginas, formato 
A4, fonte English Times (Times Roman) tamanho 12, com todas as 
formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc.

Tabelas: Considerar no máximo 6 tabelas, no formato Excel/Word.

Figuras: Considerar no máximo 8 figuras, digitalizadas (formato.
tif ou .jpg – em alta resolução) ou que possam ser editados em 
PowerPoint, Excel, etc.

Bibliografia: É aconselhável no máximo 50 referências bibliográficas.

Os critérios que valorizarão a aceitação dos trabalhos serão o de 
rigor metodológico científico, novidade, originalidade, concisão 
da exposição, assim como a qualidade literária do texto.

3. Revisão
Serão os trabalhos que versem sobre alguma das áreas relacionadas 
ao Diabetes, que têm por objeto resumir, analisar, avaliar ou sintetizar 
trabalhos de investigação já publicados em revistas científicas. Quanto 
aos limites do trabalho, aconselha-se o mesmo dos artigos originais.

4. Atualização ou divulgação
São trabalhos que relatam informações geralmente atuais sobre 
tema de interesse dos profissionais de Diabetes (novas técnicas, 
legislação, etc.) e que têm características distintas de um artigo 
de revisão.

5. Relato ou estudo de caso
São artigos de dados descritivos de um ou mais casos explo-
rando um método ou problema através de exemplo. Apresenta 
as características do indivíduo estudado, com indicação de sexo, 
idade e pode ser realizado em humano ou animal.

6. Comunicação breve
Esta seção permitirá a publicação de artigos curtos, com maior 
rapidez. Isto facilita que os autores apresentem observações, 
resultados iniciais de estudos em curso, e inclusive realizar co-
mentários a trabalhos já editados na revista, com condições de 
argumentação mais extensa que na seção de cartas do leitor.

Texto: Recomendamos que não seja superior a 3 páginas, formato 
A4, fonte English Times (Times Roman) tamanho 12, com todas as 
formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobre-escrito, etc.

Tabelas e figuras: No máximo quatro tabelas em Excel e figuras 
digitalizadas (formato.tif ou .jpg – em alta resolução) ou que pos-
sam ser editados em PowerPoint, Excel, etc

Bibliografia: São aconselháveis no máximo 15 referências biblio-
gráficas.

7. Resumos
Nesta seção serão publicados resumos de trabalhos e artigos 
inéditos ou já publicados em outras revistas, a cargo do Comitê 
Científico, inclusive traduções de trabalhos de outros idiomas.

8. Correspondência
Esta seção publicará correspondência recebida, sem que neces-
sariamente haja relação com artigos publicados, porém relacio-
nados à linha editorial da revista.

Caso estejam relacionados a artigos anteriormente publicados, será 
enviada ao autor do artigo ou trabalho antes de se publicar a carta.

Texto: Com no máximo 2 páginas A4, com as especifica-
ções anteriores, bibliografia incluída, sem tabelas ou figuras. 

PREPARAÇÃO DO ORIGINAL
 
1. Normas gerais
1.1 Os artigos enviados deverão estar digitados em processador de 
texto (Word), em página de formato A4, formatado da seguinte ma-
neira: fonte Times Roman (English Times) tamanho 12, com todas as 
formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc.

         Normas de publicação
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1.2 Numere as tabelas em romano, com as legendas para cada 
tabela junto à mesma.

1.3 Numere as figuras em arábico e envie de acordo com as es-
pecificações anteriores.

As imagens devem estar em tons de cinza, jamais coloridas, e 
com resolução de qualidade gráfica (300 dpi). Fotos e desenhos 
devem estar digitalizados e nos formatos.tif ou.gif.

1.4 As seções dos artigos originais são estas: resumo, intro-
dução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão e 
bibliografia. O autor deve ser o responsável pela tradução do resu-
mo para o inglês e também das palavras-chave (key-words). 

O envio deve ser efetuado em arquivo, por meio de disquete, CD-
ROM ou e-mail. Para os artigos enviados por correio em mídia mag-
nética (disquetes, etc.) anexar uma cópia impressa e identificar com 
etiqueta no disquete ou CD-ROM o nome do artigo, data e autor.

2. Página de apresentação
A primeira página do artigo apresentará as seguintes informações:

 • Título em português, inglês e espanhol.
 • Nome completo dos autores, com a qualificação curricular e 
títulos acadêmicos.

 • Local de trabalho dos autores.
 • Autor que se responsabiliza pela correspondência, com o res-
pectivo endereço, telefone e e-mail.

 • Título abreviado do artigo, com não mais de 40 toques, para 
paginação.

 • As fontes de contribuição ao artigo, tais como equipe, apare-
lhos, etc.

3. Autoria
Todas as pessoas consignadas como autores devem ter parti-
cipado do trabalho o suficiente para assumir a responsabilidade 
pública do seu conteúdo.

O crédito como autor se baseará unicamente nas contribuições 
essenciais que são: a) a concepção e desenvolvimento, a análise 
e interpretação dos dados; b) a redação do artigo ou a revisão 
crítica de uma parte importante de seu conteúdo intelectual; c) 
a aprovação definitiva da versão que será publicada. Deverão ser 
cumpridas simultaneamente as condições a), b) e c). 

A participação exclusivamente na obtenção de recursos ou na 
coleta de dados não justifica a participação como autor. A super-
visão geral do grupo de pesquisa também não é suficiente.

Os Editores podem solicitar justificativa para a inclusão de auto-
res durante o processo de revisão do manuscrito, especialmente 
se o total de autores exceder seis.

4. Resumo e palavras-chave (Abstract, 
Key-words)
Na segunda página deverá conter um resumo (com no máximo 
150 palavras para resumos não estruturados e 200 palavras para 
os estruturados), seguido da versão em inglês e espanhol.

O conteúdo do resumo deve conter as seguintes informações:

 • Objetivos do estudo.
 • Procedimentos básicos empregados (amostragem, metodolo-
gia, análise).

 • Descobertas principais do estudo (dados concretos e estatís-
ticos).

 • Conclusão do estudo, destacando os aspectos de maior no-
vidade.

Em seguida os autores deverão indicar quatro palavras-chave 

para facilitar a indexação do artigo. Para tanto deverão utilizar os 

termos utilizados na lista dos DeCS (Descritores em Ciências da 

Saúde) da Biblioteca Virtual da Saúde, que se encontra no ende-

reço Internet seguinte: http://decs.bvs.br. 

Na medida do possível, é melhor usar os descritores existentes. 

5. Agradecimentos
Os agradecimentos de pessoas, colaboradores, auxílio financeiro 

e material, incluindo auxílio governamental e/ou de laboratórios 

farmacêuticos devem ser inseridos no final do artigo, antes das 

referências, em uma seção especial.

6. Referências
As referências bibliográficas devem seguir o estilo Vancouver de-

finido nos Requisitos Uniformes. 

As referências bibliográficas devem ser numeradas por numerais 

arábicos entre parênteses e relacionadas em ordem na qual apa-

recem no texto, seguindo as seguintes normas:

Livros - Número de ordem, sobrenome do autor, letras iniciais 

de seu nome, ponto, título do capítulo, ponto, In: autor do livro 

(se diferente do capítulo), ponto, título do livro (em grifo - itálico), 

ponto, local da edição, dois pontos, editora, ponto e vírgula, ano 

da impressão, ponto, páginas inicial e final, ponto.

Exemplo: 1. Phillips SJ, Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, 

editor. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and manage-

ment. 2nd ed. New-York: Raven press; 1995. p.465-78.

Artigos – Número de ordem, sobrenome do(s) autor(es), letras 

iniciais de seus nomes (sem pontos nem espaço), ponto. Título 

do trabalho, ponto. Título da revista ano de publicação seguido de 

ponto e vírgula, número do volume seguido de dois pontos, pági-

nas inicial e final, ponto. Não utilizar maiúsculas ou itálicos. 

Os títulos das revistas são abreviados de acordo com o Index Me-

dicus, na publicação List of Journals Indexed in Index Medicus ou 

com a lista das revistas nacionais, disponível no site da Biblioteca 

Virtual de Saúde (www.bireme.br). 

Devem ser citados todos os autores até 6 autores. Quando mais 

de 6, colocar a abreviação latina et al.

Exemplo: Yamamoto M, Sawaya R, Mohanam S. Expression and 

localization of urokinase-type plasminogen activator receptor in hu-

man gliomas. Cancer Res 1994;54:5016-20.
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Fevereiro

2nd  International Conference on Advanced 
Technologies & Treatments for Diabetes 
(ATTD)
Local: Atenas, Grécia
Data: 25 a 28 de fevereiro de 2009
Informações: www.kenes.com/attd

Março

5th  International Symposium on Diabetes and 
Pregnancy 
Local: Sorrento, Itália
Data: 26 a 28 de março de 2009
Informações: www.kenes.com/diabetes-pregnancy

Annual Professional Conference
Local: SECC, Glasgow, London
Data: 11 a 13 de março de 2009
Informações: www.diabetes.org.uk

Abril

3rd Internacional Congress on Prediabetes 
and the Metabolic Syndrome
Local: Nice, França
Data: 1 a 4 de abril 
Informações: www.kenes.com/prediabetes2009

11º Congresso Europeu de Endocrinologia
Local: Istambul, Turquia
Data: 25 a 29 de abril de 2009
Informações: http://www.ece2009.com/

Maio

6th Metabolic Syndrome, type II Diabetes 
and Atherosclerosis congress
Local: Berlim 
Data: 20 a 24 de maio de 2009
Informações: www.msdacongress.com

Junho

69th  Scientific Session of the American 
Diabetes Association - ADA
Local: New Orleans - Louisiana
Data: 5 a 9 de Junho de 2009
Informações: www.diabetes.org

III Congresso Brasileiro de Nutrição 
Integrada CBNI e Ganepão
Local: Centro Fecomercio de Eventos em São Paulo
Data: 18 a 20 de junho 
Informações: www.ganepao.com.br

XV Simpósio Internacional de Aterosclerose
Local: Boston, MA, EUA
Data: 14 a 18 de Junho de 2009
Informações: info@isa2009.org

Julho

14º Congresso Brasileiro Multidisciplinar 
e Multiprofissional em Diabetes - ANAD 
- Associação Nacional de Assistência ao 
Diabético
Local: São Paulo - SP 
Data: 24, 25 e 26 de julho de 2009
Informações: www.anad.org.br 
E-mail: anad@anad.org.br

Agosto

XIII Congresso Brasileiro de Obesidade e 
Síndrome Metabólica
Data: 13 a 15 de agosto de 2009
Local: Centro de Convenções da Bahia
Informações: www.interlinkeventos.com.br

Setembro

45th  Annual Meeting of the EASD
European Association for the Study of Diabetes 
Local: Viena – Áustria
Data: 29 de setembro a 2 de Outibro de  2009
Informações: http://www.easd2009.org

Outubro

20th  World Diabetes Congress - IDF
Local: Montreal – Canadá
Data: 18 a 22 outubro 
Informações: www.idf2009.org

Novembro

XVII Congresso da SBD
Local: Fortaleza – CE
Data: 18 a 21 de novembro de 2009
Informações: www.diabetes2009.com.br
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