Tecnologia para mudar a vida
de quem tem diabetes.

O primeiro sistema que integra infusão de insulina
e monitorização contínua da glicose em TEMPO REAL.
Paradigm® REAL-Time é a nova tecnologia que proporciona
muito mais liberdade para quem tem diabetes:
• Ajuda a prevenir a hipo e/ou a hiperglicemia;
• Combina o controle da glicose em TEMPO REAL, com
a moderna tecnologia inteligente de infusão contínua de insulina;
• Permite o acompanhamento dos hábitos diários
de quem tem diabetes com melhor controle glicêmico.
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O controle remoto permite que o paciente controle
a bomba quando precisar de insulina ou quando
não precisar, sem olhar ou tocar na bomba.
Discreto e fácil de usar com total comodidade.

Gráficos de tendência das oscilações
glicêmicas com um exame a cada 5 minutos no visor.
Fig. 1 - Glicemias capilares
exames pontuais, isolados.

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

DMT1: O Caminho para a Cura
A progressão para o DTM1 tem sido retardada nos
pacientes diagnósticados precocemente, com o uso
promissor de novos medicamentos, em pesquisas
clínicas, apresentadas no 71º Congresso da ADA –
San Diego Jun/2011.
A maioria desses novos medicamentos é de
imunomoduladores que são utilizados na prevenção
e tratamento do DMT1, focados na preservação da
celula beta e no prolongamento da capacidade de
produção da Insulina.
Sem dúvida, os achados e desenvolvimentos dessas
pesquisas indicarão novos caminhos numa direção
promissora, para proteção e prevenção da celula
beta. É claro que o objetivo final é o caminho da
cura, principalmente naqueles pacientes que já se
beneficiaram com sucesso no retardo e na progressão
da doença, embora ainda não se tenha conseguido
esse efeito prolongado permanente.
Muitos pacientes tratados precocemente no
aparecimento do DMT1, já nas primeiras semanas,
mostram remissão em até 4 anos de evolução e
alguns pacientes com remissão parcial, necessitando
apenas de doses da Insulina basal, de ação
prolongada.
Apontamos alguns estudos e os fármacos:
•• Dia Pep277 - Uma vacina potencial para os
diabeticos tipo 1, desenvolvida com o objetivo de
prevenir a destruição das celulas beta, através da
habilidade de, produzir uma proteína que modifica
as celulas T destrutivas em células T protetoras.
•• Estes estudos tem demonstrado que as celulas
beta continuam, a secretar Insulina, até acima de 2
anos, pós diagnóstico.
•• AbaTE - Teplizumat - Administrado por 14 dias
à pessoas recém diagnosticadas com DMT1,
preserva a função da celula beta por 1 ano ou
mais, necessitando de uma segunda administração
para prolongar seus efeitos.
•• Esta droga é um anti CD3 que é um modulador das
células T.

•• EFEND - Este estudo em fase três, também se
refere a uma droga anti CD3 e com doses menores
do que em outros protocolos, reduzindo efeitos
colaterais, mantém um benefício protetor da celula
beta.
•• PROTEGÉ - Também em fase três, um estudo
multinacional, com a droga teplizumab que
também é uma anti CD3. Uma análise póshoc mostrou que 40% dos que receberam o
medicamento por 14 dias, tiveram sucesso na
preservação da celula beta, com aumento dos
níveis de peptídeo C, comparados aos 28% do
grupo placebo.
•• Vale registrar aqui nosso repudio à burocracia
da CONEP, que mais uma vez atrapalhou o
desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil, já
que nosso pais ficou de fora destes estudos, que
são os mais importantes do momento, justamente
pela atuação extemporânea da CONEP.
•• Outros estudos como CTLA 41g (ORENCIA),
GAD65, INTERLEUCINA 2 com rapamicina
(SIROLIMUS), tem sido desenvolvidos para recém
diagnosticados de DMT1, cujos efeitos protetores
da celula beta, prolongando a abertura clínica da
doença, nos moldes já conhecidos, tem obtido os
mesmos resultados, com pequenas variações entre
tempo, recidiva, quantidade de medicação e efeitos
colaterais.
Trata-se de uma nova linha de pesquisa, promissora,
que mostra as grandes dificuldades que encontramos
para trilhar e desvendar os caminhos para a cura desta
doença que cada vez mais aflige milhões de pessoas,
embora os pesquisadores não gostem de falar em
cura.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente
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Executive Sumary: Standards of Medical Care in Diabetes-2011
Resumo das Recomendações sobre Cuidado Médico em Diabetes da
American Diabetes Association - 2011

Fonte: American Diabetes Association, julho de 2011.

Critérios atuais para o diagnóstico do diabetes
•• A1C ≥6.5%. O teste deverá ser executado em
laboratório, usando um método certificado pelo
Programa Nacional de Padronização da Hemoglobina Glicada A1c (NGSP) e padronizado pelo
Ensaio Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT);
•• Glicose plasmática em jejum de (GJ) ≥126 mg/dl
(7.0 mmol/l). O jejum é definido pela não ingestão
de calorias por, pelo menos, 8 horas; ou
•• 2-h glicose plasmática de ≥200 mg/dl (11.1
mmol/l) durante teste de tolerância oral à glicose
(TTOG). O teste deverá ser executado como descrito pela Organização Mundial de Saúde, usando
uma carga de glicose contendo o equivalente à
75g de glicose anidra, dissolvida em água;
•• Em pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia em uma crise hiperglicêmica, uma glicose
plasmática aleatória de ≥200 mg/dl (11.1 mmol/l);
•• Na ausência de evidências inequívocas de hiperglicemia, o resultado deverá ser confirmado pela
repetição do teste.

Testes para diabetes em pacientes
assintomáticos
•• O teste para a detecção de DM2 (diabetes tipo
2) e avaliação de risco de diabetes futuro em
pacientes assintomáticos deverá ser considerado
em adultos, de qualquer idade, acima do peso
ideal ou obesos (BMI ≥25 kg/m2) ou que têm
um ou mais fatores de risco para o diabetes (ver
Tabela 4 dos Standards of Medical Care in
Diabetes-2011). Em indivíduos sem os fatores
de risco, o teste deverá ser feito a partir dos 45
anos de idade. (B)
•• Se os resultados dos testes forem normais,
repetir os testes em intervalos de, pelo menos, 3
anos. (E)

•• Para detectar o diabetes ou avaliar o risco de
diabetes no futuro, o A1C, GJ, ou 2-h 75-g TTOG
são apropriados. (B)
•• Nos indivíduos identificados com alto risco de
diabetes no futuro, identificar e, se apropriado,
tratar outros fatores de risco de doença
cardiovascular (DCV). (B)

Detecção e diagnóstico de diabetes mellitus
gestacional (DMG)
•• Screening para DM2 não diagnosticado na primeira visita do pré-natal, em mulheres que apresentaram fatores de risco, usando os critérios padrão
de diagnóstico. (B)
•• Em mulheres grávidas, sem diagnóstico prévio
de diabetes, investigar DMG em 24–28 semanas
gestação, usando 75-g 2-h TTOG nos pontos de
corte para diagnóstico na Tabela 6 do “Standards
of Medical Care in Diabetes-2011”. (B)
•• Investigar mulheres com DMG em busca de diabetes persistente em 6–12 semanas pós-parto. (E)
•• Mulheres com histórico de DMG devem ser investigadas, durante toda a vida, para verificar se não
desenvolveram diabetes ou pré-diabetes, (pelo
menos, de três em três anos.) (E)

Prevenção/retardo do diabetes tipo 2
•• Pacientes com tolerância à glicose diminuída
(IGT) (A), glicemia de jejum alterada (GJA) (E), ou
um A1C de 5.7–6.4% (E) devem ser encaminhados para um programa de apoio contínuo efetivo
que tenha como objetivo a perda de 7% de peso
corporal e o aumento da atividade física para, pelo
menos, 150 minutos/semana, de atividade moderada (como caminhar).
•• Aconselhamento/acompanhamento parece ser
importante para o sucesso. (B)
•• Com base em potencial economia de custos, na
prevenção do diabetes, tais programas devem ser
cobertos por terceiros (pagantes). (E)
•• A terapia com metformina, para a prevenção do
DM2, pode ser considerada nos indivíduos com
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alto risco de desenvolvimento do diabetes, tais
como os que têm múltiplos fatores de risco, especialmente se demonstrarem progressão da hiperglicemia (e.g. A1C ≥6%), mesmo com as mudanças no estilo de vida. (B)
•• O monitoramento do desenvolvimento do diabetes, nos indivíduos com pré-diabetes, deverá ser
executado anualmente. (E)

Monitoramento glicêmico
•• O auto-monitoramento da glicemia (SMBG) deverá ser feito três ou mais vezes por dia, em pacientes tomando múltiplas injeções de insulina ou sob
terapia de bomba de insulina. (A)
•• Para pacientes usando injeções de insulina menos frequentes, terapias não insulínicas ou só terapia de nutrição médica (TNM), o SMBG poderá
ser útil como guia para o sucesso da terapia. (E)
•• Para atingir metas de glicemia pós-prandial, um
SMBG pós-prandial pode ser apropriado. (E)
•• Quando prescrever o SMBG, assegure-se de que
os pacientes receberão instruções iniciais e avaliação de acompanhamento rotineiramente, para
verificar a técnica de SMBG e a habilidade dos pacientes de usar os dados para alterar a terapia. (E)
•• O monitoramento glicêmico contínuo (CGM) junto com regimes de insulina intensivos podem ser
uma ferramenta útil para baixar o A1C em adultos
selecionados (idade ≥25 anos) com diabetes tipo
1. (A)
•• Embora a evidência de redução de A1C seja menos acentuada em crianças, adolescentes e jovens adultos, o CGM pode ser útil nesses grupos.
O sucesso se correlata com a adesão ao uso contínuo do dispositivo. (C)
•• O CGM pode ser uma ferramenta suplementar
para o SMBG nos indivíduos que apresentaram
hipoglicemia sem sintomas e/ou episódios hipoglicêmicos frequentes. (E)

A1C
•• Executar o teste A1C, pelo menos, duas vezes ao
ano, em pacientes que estão dentro de suas metas de tratamento (e apresentam controle glicêmico estável). (E)

•• Executar o teste A1C trimestralmente em pacientes cuja terapia foi alterada ou que não estão conseguindo atingir suas metas glicêmicas. (E)
•• O uso de um teste point-of-care para A1C permite tomar as decisões certas, no momento certo,
sobre mudanças na terapia, quando necessárias.
(E)

Metas glicêmicas em adultos
•• A redução da A1C para níveis abaixo ou iguais a
7% pode diminuir as complicações microvasculares e neuropáticas do diabetes e, se implementada logo depois do diagnóstico do diabetes, pode
reduzir, no longo prazo, a doença macrovascular.
Portanto, uma meta de A1C razoável, para adultos, mulheres não grávidas, é de <7%. (B)
•• Devido a análises adicionais, em diversos ensaios
aleatórios, sugerirem um pequeno mas adicional
benefício nos prognósticos microvasculares com
valores de A1C perto dos níveis normais, os provedores de tratamento podem sugerir metas A1C
até mais rigorosas para pacientes/indivíduos selecionados, se isso puder ser atingido sem hipoglicemia significativa ou outros efeitos adversos,
relacionados com o tratamento. Tais pacientes
podem incluir os que são diabéticos recém diagnosticados, com alta expectativa de vida e sem
doença cardiovascular significativa. (B)
•• Reciprocamente, metas A1C menos rígidas podem ser apropriadas para pacientes com histórico
de hipoglicemia severa, expectativa de vida limitada, complicações micro e macro-vasculares avançadas, extensas condições de co-morbidade e os
que são diabéticos a algum tempo, que enfrentam
problemas para atingir a meta geral mesmo fazendo um monitoramento glicêmico apropriado e tomando doses efetivas de múltiplos agentes redutores da glicose sanguínea, incluindo insulina. (C)

Educação para auto-gerenciamento em diabetes
(DSME)
•• Pessoas com diabetes devem receber DSME de
acordo com os padrões nacionais, quando o diabetes for diagnosticado e quando e como necessário, mais tarde. (B)
•• O auto-gerenciamento efetivo e a qualidade de
vida são resultados importantes da DSME e de-
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vem ser avaliados e monitorados como parte dos
cuidados. (C)
•• A DSME deverá tratar de questões psicossociais,
já que o bem-estar emocional está associado à
resultados positivos para o diabetes. (C)
•• Já que a DSME pode trazer economia e melhores
resultados (B), a DSME deverá ser adequadamente reembolsada por terceiros (pagantes). (E)

Terapia Médico Nutricional (TMN) –
recomendações gerais
•• Os indivíduos que tem pré-diabetes ou diabetes
devem receber TMN individualizada, como necessário, para que possam atingir suas metas de
tratamento, preferencialmente dadas por um nutricionista profissional, devidamente registrado,
familiarizado com os componentes da TMN para
o diabetes. (A)
•• Já que a TMN pode resultar em economia e melhores resultados (B), a MNT deverá ser adequadamente coberta por seguro ou outros pagantes. (E)

Equilíbrio energético, sobrepeso e obesidade
•• Nos indivíduos com sobrepeso ou obesos, insulino-resistentes, qualquer perda modesta de peso
pode reduzir a resistência à insulina. Assim, a perda de peso é recomendada para todos os indivíduos com sobrepeso ou que estão obesos, que
têm ou estão sob o risco de ter diabetes. (A)
•• Para perda de peso, as dietas pobres em carboidratos, pobres em gorduras e restritas em calorias ou a dieta mediterrânea podem ser efetivas no
curto prazo (até 2 anos). (A)
•• Para pacientes fazendo dietas pobres em carboidratos é preciso monitorar os perfis lipídicos, função renal e ingestão de proteínas (nos indivíduos
com nefropatia) e ajustar a terapia hipoglicemiante, se necessário. (E)
•• A atividade física e a modificação de comportamento são componentes importantes para os programas de perda de peso e são muito úteis para a
manutenção do peso perdido. (B)

dos que enfatizam mudanças no estilo de vida,
que inclui perda de peso moderada (7% do peso
corporal) e atividade física regular (150 minutos/
semana), com estratégias nutricionais, incluindo a
redução da ingestão de calorias e de gorduras,
podem reduzir o risco de desenvolvimento do diabetes e, portanto, são recomendados. (A)
•• Os indivíduos com alto risco de DM2 devem
ser encorajados a atingir a recomendação do
Departamento de Agricultura Norte Americano
(USDA) para ingestão de fibras alimentares (14 g
fibra/1,000 kcal) e devem procurar consumir alimentos que sejam integrais (metade da ingestão
de grãos). (B)

Recomendações para o gerenciamento do
diabetes: macro-nutrientes no gerenciamento do
diabetes
•• A melhor mistura de carboidratos, proteínas e gorduras pode ser ajustada para se conformar às metas metabólicas e preferências individuais de cada
paciente com diabetes. (E)
•• O monitoramento da quantidade de carboidratos,
seja pela contagem, escolhas ou estimativa, baseada em experiência própria, é ainda uma estratégia chave para o controle glicêmico. (A)
•• Para indivíduos com diabetes, o uso do índice
glicêmico e da carga glicêmica pode oferecer um
benefício modesto adicional para o controle glicêmico, se comparado com o benefício da contagem de carboidratos total, considerada isoladamente. (B)
•• A ingestão de gordura saturada deverá ser de
<7% do total de calorias. (A)
•• A redução da ingestão de gorduras trans pode reduzir os níveis de colesterol LDL e aumentar os
níveis de colesterol HDL (A); portanto, a ingestão
de gorduras trans deverá ser minimizada. (E)

Outras recomendações nutricionais

Recomendações para prevenção primária do
diabetes

•• Se adultos com diabetes fizerem uso de álcool,
o consumo diário deverá ser limitado para uma
quantidade moderada (um drink por dia, ou menos para mulheres adultas e dois drinks por dia,
ou menos para homens adultos). (E)

•• Entre os indivíduos que correm alto risco de desenvolvimento de DM2, os programas estrutura-

•• A suplementação rotineira com anti-oxidantes,
tais como vitaminas E e C e caroteno não é reco-
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mendada porque não existe evidência de eficácia
e existe uma certa preocupação quanto à segurança no longo prazo. (A)
•• O planejamento individualizado da refeição deverá incluir a otimização da escolha dos alimentos
para conformar-se à porção diária recomendada
(PDR)/ingestão de referência (DRI)para todos os
micro-nutrientes. (E)

Atividade física
•• As pessoas com diabetes devem fazer, pelo menos, 150 minutos/semana de atividade física aeróbica, de moderada à intensa (50–70% dos batimentos cardíacos máximos). (A)
•• Na ausência de contra-indicação, as pessoas com
DM2 devem ser encorajadas a fazer exercícios de
resistência, três vezes por semana. (A)

Avaliação e cuidados psicossociais
•• A avaliação psicológica e social deverá ser feita,
como parte do gerenciamento médico do diabetes. (E)
•• A sondagem psicossocial e o subsequente acompanhamento deverão incluir, sem se limitar, a atitude com relação à doença, às expectativas do
gerenciamento médico e seus resultados, humor/
sentimento, qualidade de vida em geral e em relação ao diabetes, recursos (financeiros, sociais e
emocionais) e histórico psiquiátrico. (E)
•• A sondagem dos problemas psicossociais, tais
como depressão, angústia relacionada com o diabetes, distúrbios alimentares e dificuldades cognitivas, quando o auto-gerenciamento é pobre. (C)

Hipoglicemia
•• Glicose (15–20 g) é o tratamento de preferência quando o indivíduo com hipoglicemia estiver
consciente, embora qualquer forma de carboidrato, que contenha glicose, possa ser usado. Se
o SMBG, de 15 minutos, depois do tratamento,
mostrar que a hipoglicemia continua, o tratamento
deverá ser repetido. Quando a glicose SMBG voltar ao normal, o indivíduo deverá consumir uma
refeição ou lanche para evitar a recorrência da hipoglicemia. (E)
•• O glucagon deverá ser prescrito para todos os indivíduos correndo risco significativo de hipoglicemia severa. A pessoa administrando o tratamento

ou familiares dos pacientes deverão ser treinados
para sua administração. A administração de glucagon não deve ser limitada à profissionais de
saúde. (E)
•• Indivíduos com hipoglicemia sem sintomas ou um
ou mais episódios sérios de hipoglicemia deverão
ser aconselhados a aumentar suas metas glicêmicas para evitar, rigorosamente, qualquer outro
caso de hipoglicemia por, pelo menos, diversas
semanas, para parcialmente reverter a hipoglicemia sem sintomas e reduzir o risco de episódios
futuros. (B)

Cirurgia bariátrica
•• A cirurgia bariátrica deverá ser considerada para
adultos com IMC >35 kg/m2 e DM2, especialmente
se o diabetes e co-morbidades associadas forem de
difícil controle, mesmo com mudanças no estilo de
vida e terapia farmacológica. (B)
•• Os pacientes com DM2 que tenham se submetido à
cirurgia bariátrica precisam receber apoio para um
novo estilo de vida e monitoramento médico, pelo
resto de suas vidas. (E)
•• Embora alguns pequenos ensaios tenham demonstrado o benefício da cirurgia bariátrica para pacientes com DM2 e IMC de 30–35 kg/m2, não existe evidência suficiente atualmente que possa recomendar,
em termos gerais, a cirurgia para pacientes com IMC
de <35 kg/m2 fora de um protocolo de pesquisa. (E)
•• Os benefícios de longo prazo, a relação custo-efetividade e os riscos da cirurgia bariátrica, em pacientes com DM2, devem ser estudados em ensaios
controlados, bem concebidos, com a melhor terapia
médica possível e mudanças no estilo de vida como
comparador. (E)

Imunização
•• A vacina contra o vírus da gripe influenza é oferecida anualmente para todos os pacientes diabéticos ≥6 meses de vida. (C)
•• Administrar a vacina pneumocócica para todos
os pacientes diabéticos com ≥2 anos de idade.
Uma única re-vacinação é recomendada para indivíduos com >64 anos de idade, previamente
imunizados quando tinham <65 anos de idade,
se a vacina foi administrada >5 anos atrás. Outras indicações, para repetição de vacina, incluem
síndrome nefrótica, doença renal crônica ou ou-
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tras situações onde a imunidade do paciente fica
comprometida, como depois de transplantes. (C)

Hipertensão/controle da pressão sanguínea
Screening e diagnóstico
•• A pressão sanguínea deverá ser medida em cada
exame médico de rotina do diabético. Os pacientes com pressão sanguínea sistólica de ≥130
mmHg ou diastólica de ≥80 mmHg devem ter
essa pressão sanguínea confirmada em um outro dia. Se a pressão sanguínea sistólica de ≥130
mmHg ou a diastólica de ≥80 mmHg se repetir,
isso confirmará o diagnóstico de hipertensão. (C)

Metas
•• Uma meta de pressão sanguínea sistólica <130
mmHg é apropriada para a maioria dos pacientes
com diabetes. (C)
•• Dependendo das características do paciente e de
sua resposta à terapia, metas de pressão sanguínea sistólica mais altas ou mais baixas podem ser
apropriadas. (B)
•• Pacientes com diabetes devem ser tratados para
alcançar pressão sanguínea diastólica de <80
mmHg. (B)

Tratamento
•• Pacientes com a pressão sanguínea sistólica de
130–139 mmHg ou pressão sanguínea diastólica
de 80–89 mmHg podem tentar apenas a terapia
de mudança de estilo de vida, por aproximadamente 3 meses e, então, se as metas não forem
atingidas, ser tratado com a adição de agentes
farmacológicos. (E)
•• Os pacientes com hipertensão mais severa (pressão sanguínea sistólica ≥140 ou diastólica ≥90
mmHg), no diagnóstico ou acompanhamento deverão receber terapia farmacológica além da terapia de mudança de estilo de vida. (A)
•• A terapia de mudança de estilo de vida para tratar a hipertensão consiste em: perda de peso, se
existir sobrepeso; padrões de dieta do tipo DASH
(Abordagens Nutricionais para Eliminar a Hipertensão), incluindo a redução da ingestão de sódio
e o aumento da ingestão de potássio; moderação
no consumo de álcool; e aumento da atividade física. (B)
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•• A terapia farmacológica para pacientes com diabetes e hipertensão deve ser feita dentro de um
regime que inclua um inibidor da ECA ou um BRA.
Se uma classe não for tolerada, deverá ser substituída pela outra. Se necessário, para atingir as
metas de pressão sanguínea, deve-se adicionar
um diurético tiazídico com taxa ao com taxa de
filtragem glomerular estimada em (GFR) ≥30 ml/
min/1.73 m2 e um diurético de alça (loop) para os
com GFR estimado de <30 ml/min/1.73 m2. (C)
•• Geralmente é necessária uma terapia com múltiplos
medicamentos (dois ou mais agentes, em doses
máximas) para atingir as metas de pressão sanguínea. (B)
•• Se inibidores da ECA, BRAs ou diuréticos forem
usados, a função renal e os níveis de potássio no
soro devem ser monitorados. (E)
•• Em grávidas com diabetes e hipertensão crônica,
a meta de pressão sanguínea de 110–129/65–79
mmHg é sugerida no interesse da saúde materna,
no longo prazo e para minimizar qualquer crescimento fetal prejudicado. Os inibidores da ECA e os
BRAs são contra-indicados durante a gravidez. (E)

Dislipidemia/gerenciamento de lipídios
Screening
•• Na maioria dos pacientes adultos, o perfil lipídico
em jejum deve ser feito anualmente. Em adultos
com valores lipídicos de baixo risco (colesterol
LDL <100 mg/dl, colesterol HDL >50 mg/dl e triglicerídeos <150 mg/dl), as avaliações devem ser
repedidas de dois em dois anos. (E)
Recomendações e metas de tratamento
•• As modificações no estilo de vida se concentram
na redução do consumo de gorduras saturadas,
gorduras trans e colesterol; o aumento de ácidos
graxos ômega-3, fibras viscosas e fitoestanóis/fitoesteróis; perda de peso (se indicado); e aumento da atividade física devem ser recomendadas
para melhorar o perfil lipídico em pacientes com
diabetes. (A)
•• A terapia com estatina deverá ser adicionada à terapia de mudança de estilo de vida, independente
dos níveis de lipídios de base, para pacientes diabéticos:
•• Com CVD evidente (A)

•• Sem CVD, acima de 40 anos e com um ou mais
fatores de risco CVD (A)
•• Para pacientes com baixo risco, abaixo do acima
exposto (e.g. sem CVD evidente e abaixo de 40
anos), a terapia com estatina deve ser considerada, além da terapia de mudança de estilo de vida,
se o colesterol LDL permanecer em >100 mg/dl
ou nos que apresentam múltiplos riscos de CVD.
(E)
•• Em indivíduos sem CVD evidente, a meta primária
é de colesterol LDL <100 mg/dl (2.6 mmol/l). (A)
•• Em indivíduos com CVD evidente, a meta de colesterol LDL abaixo de <70 mg/dl (1.8 mmol/l),
usar uma alta dose de estatina é uma opção. (B)
•• Se os pacientes tratados com medicamentos não
atingirem as metas estabelecidas acima, com a
terapia máxima tolerada de estatina, uma redução
do colesterol LDL de 30–40%, da linha de base, é
uma meta terapêutica alternativa. (A)
•• São desejáveis níveis de triglicerídeos <150 mg/
dl (1.7 mmol/l) e colesterol HDL >40 mg/dl (1.0
mmol/l) em homens e >50 mg/dl (1.3 mmol/l) em
mulheres. Porém, uma terapia com meta de colesterol LDL, com terapia com estatina permanece
como a estratégia de preferência. (C)
•• Se as metas não forem atingidas, com as doses
máximas toleradas de estatina, uma combinação
de terapia com estatinas e outros agentes redutores de lipídios pode ser considerada para atingir
metas de lipídios, mas isso ainda não foi avaliado
em estudos de resultados, tanto em relação aos resultados CVD quanto em relação à segurança. (E)
•• A terapia com estatina é contra-indicada durante
a gravidez. (E)

Agentes anti-plaquetas
•• Considerar a terapia com aspirina (75–162 mg/
dia) como uma estratégia primária de prevenção
em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, com
risco cardiovascular aumentado (risco de 10-anos
>10%). Isso inclui a maioria dos homens com >50
anos e mulheres com mais de >60 anos de idade,
que apresentem, pelo menos, um fator de risco
maior a mais (histórico familiar de CVD, hipertensão, tabagismo, dislipidemia ou albuminúria). (C)

com baixo risco CVD (10-anos risco CVD <5%,
tais como em homens <50 anos de idade e mulheres com <60 anos de idade, sem fatores de
risco CBD adicionais), uma vez que os potenciais
efeitos adversos relacionados, como a possibilidade de hemorragia, superam o potencial benefício. (C)
•• Em pacientes nesses grupos de idade, com múltiplos outros fatores de risco (e.g. risco 10-anos
5–10%), é necessária uma avaliação clínica. (E)
•• A terapia com aspirina (75–162 mg/dia) é uma estratégia de prevenção secundária, para os pacientes com diabetes e histórico de CVD. (A)
•• Para pacientes com CVD e alergia documentada
à aspirina, deve ser usado o clopidogrel (75 mg/
dia). (B)
•• Uma terapia de combinação com AAS (75–162
mg/dia) e clopidogrel (75 mg/dia) é razoável por
até um ano, depois de síndrome coronariana
aguda. (B)

Parar de fumar
•• Aconselhe todos os pacientes a não fumar. (A)
•• Incluir o aconselhamento para parar de fumar e
outras formas de tratamento como um componente rotineiro dos cuidados com o diabetes. (B)

Doença cardíaca coronariana (DCC) - screening e
tratamento
Screening
•• Em pacientes assintomáticos, não se recomenda
um screening de DCV rotineira, já que não melhora o prognóstico, uma vez que os fatores de risco
sejam tratados. (A)
Tratamento
•• Em pacientes com DCV conhecida, a terapia com
um inibidor da ECA (C), aspirina e estatina (A) (se
não for contra-indicada) deverá ser usada para reduzir o risco de eventos cardiovasculares.
•• Em pacientes que já sofreram infarto do miocárdio, os β bloqueadores devem ser continuados
por, pelo menos, 2 anos depois do evento. (B)
•• O uso, no longo termo, de β bloqueadores, na
ausência de hipertensão é uma opção razoável,

•• A aspirina não deverá ser recomendada para a
prevenção de CVD em adultos com diabetes e
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se bem tolerado, mas não existem dados sobre a
questão. (E)
•• Evitar o tratamento com tiazolidinediona (TZD)
em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática. (C)
•• A metformina pode ser usada em pacientes com
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) se a função renal for normal. E deve ser evitada em pacientes instáveis ou hospitalizados com ICC. (C)

Nefropatia - screening e tratamento
Recomendações gerais
•• Para reduzir o risco ou retardar a progressão da
nefropatia, melhorar o controle glicêmico. (A)
•• Para reduzir o risco ou retardar a progressão da
nefropatia, melhorar o controle da pressão sanguínea. (A)
Screening
•• Fazer um teste anual para avaliar a excreção de
albumina pela urina, em pacientes diabéticos tipo
1, com duração de ≥5 anos e em diabéticos tipo
2, começando já depois do diagnóstico. (E)
•• Avaliar a creatinina no soro, pelo menos, uma vez
ao ano, em adultos com diabetes, independente
do grau de excreção de albumina pela urina. A
creatinina no soro deverá ser usada para estimar a
GFR e determinar o nível de doença renal crônica
(IRC), se presente. (E)
Tratamento
•• No tratamento de pacientes, exceto em grávidas,
com micro ou macro albuminúria, deve-se usar
inibidores da ECA ou BRAs. (A)
•• Enquanto não existem comparações “head-to-head” adequadas para inibidores da ECA e BRÁS ,
existe apoio de ensaio clínico para cada uma das
seguintes afirmações:

♦♦ Em pacientes com diabetes tipo 2, hipertensão,
macroalbuminúria e insuficiência renal (creatinina
no soro >1.5 mg/dl), os BRAs mostraram-se eficientes para retardar a progressão da nefropatia.
(A)
•• Se uma classe não for tolerada, deverá ser substituída por outra. (E)
•• A redução na ingestão de proteína para 0.8–1.0 g
· kg peso corporal wt–1 · dia–1 em indivíduos com
diabetes e nos primeiros estágios de IRC e para
0.8 g · kg peso corporal wt–1 · dia–1 nos estágios
finais de IRC pode melhorar as medições da função renal (taxa de excreção de albumina pela urina, GFR) e, portanto, é recomendada. (B)
•• Quando inibidores ECA, BRAs ou diuréticos forem
usados, deve-se monitorar a creatinina no soro e
níveis de potássio para verificar o desenvolvimento, ou não, de doença renal aguda e hipercalemia.
(E)
•• É recomendado o monitoramento contínuo da
excreção de albumina pela urina, para avaliar a
resposta à terapia e a progressão da doença. (E)
•• Quando o GFR (eGFR) estimado for de <60
ml.min/1.73 m2, avaliar e gerenciar as potenciais
complicações de IRC. (E)
•• Considerar o aconselhamento de um médico experiente no tratamento de doenças renais, quando houver incerteza sobre a etiologia da doença
renal (proteinúria severa, sedimento urinário ativo,
ausência de retinopatia, rápido declínio em GFR),
na presença de questões de gerenciamento difíceis ou doença renal avançada. (B)

Retinopatia - screening e tratamento
Recomendações gerais
•• Para reduzir o risco ou retardar a progressão de
retinopatia, melhorar o controle glicêmico. (A)

♦♦ Em pacientes com diabetes tipo 1, hipertensão
e qualquer grau de albuminúria, os inibidores
da ECA mostraram-se eficientes para retardar a
progressão da nefropatia. (A)

•• Para reduzir o risco ou retardar a progressão de
retinopatia, melhorar o controle da pressão sanguínea. (A)

♦♦ Em pacientes com diabetes tipo 2, hipertensão
e microalbuminúria, tanto os inibidores da ECA
como os BRAs mostraram-se eficientes para retardar a progressão para a macrolbuminúria. (A)

•• Adultos e crianças com mais de 10 anos e com
diabetes tipo 1 devem ser submetidos a um exame completo dos olhos, feito por um oftalmologista, dentro dos primeiros 5 anos, depois do diagnóstico do diabetes. (B)

158 | D I A B E T E S C l í n i c a | No 04 | 2011

Screening

•• Pacientes com diabetes tipo 2 devem ser submetidos a um exame completo dos olhos, feito por um
oftalmologista, logo ao diagnóstico do diabetes. (B)
•• Exames subsequentes para pacientes diabéticos,
com DM1 e DM2, deverão ser repetidos anualmente, por um oftalmologista. Exames menos frequentes (a cada 2–3 anos) podem ser considerados depois de um ou mais exames com resultados
normais. Os exames deverão ser mais frequentes
na medida em que a retinopatia progrida. (B)
•• Imagens de fundo de olho, de alta qualidade, podem detectar a maioria das retinopatias diabéticas
de significância clínica. A interpretação dessas
imagens deverá ser feita por um oftalmologista
treinado. Enquanto as imagens de retina podem
servir como ferramenta de screening, na retinopatia, não podem ser consideradas como substitutos para um exame ocular completo, que deverá
ser executado, pelo menos, inicialmente e em intervalos, depois disso, por um oftalmologista. (E)
•• Mulheres com diabetes pré-existente e que planejam engravidar ou que tenham ficado grávidas
deverão passar por um exame ocular completo e
deverão receber aconselhamento sobre o desenvolvimento e/ou progressão de retinopatia diabética. O exame dos olhos deverá ser feito já no primeiro trimestre e um acompanhamento, de perto,
deverá ser feito durante toda a gravidez e por até
um ano depois do parto. (B)
Tratamento
•• Encaminhar prontamente pacientes com qualquer
grau de edema macular, retinopatia diabética não-proliferativa severa (RDNP) ou retinopatia diabética proliferativa (RDP) para um oftalmologista que
conheça e tenha experiência no gerenciamento e
tratamento da retinopatia diabética. (A)
•• A terapia de fotocoagulação a laser é indicada
para reduzir o risco de perda de visão em pacientes com alto risco de RDP, edema macular clinicamente significativo e em alguns casos de RDNP
severa. (A)
•• A presença de retinopatia não é uma contra-indicação para a terapia com aspirina, que promove
proteção cardíaca, já que essa terapia não aumenta o risco de hemorragia de retina. (A)

Neuropatia - screening e tratamento
•• Todos os pacientes deverão ser avaliados em
busca de polineuropatia simétrica distal (PND) no
diagnóstico e, pelo menos, uma vez ao ano depois disso, usando testes clínicos simples. (B)
•• O teste eletrofisiológico é raramente necessário,
exceto em situações onde as características clinicas são atípicas. (E)
•• O screening em busca de sinais e sintomas de
neuropatia autonômica cardiovascular deve ser
instituído no diagnóstico do DM2 e depois de cinco anos do diagnóstico de DM1. Testes especiais
são raramente necessários e podem não afetar o
gerenciamento ou resultados. (E)
•• São recomendados medicamentos para o alívio
de sintomas específicos, relacionados com PND
e neuropatia autonômica, já que eles melhoram a
qualidade de vida do paciente. (E)

Cuidados com os pés
•• Para todos os pacientes com diabetes, fazer um
exame completo dos pés para a identificação de
fatores de risco que possam anunciar o aparecimento de ulcerações e evitar amputações. O exame dos pés deverá incluir a inspeção, avaliação
dos pulsos, dos pés, tornozelos e calcanhares e
o teste de perda de sensação de proteção (10g
mono-filamento mais um dos seguintes testes: vibração usando garfo giratório de 128-Hz, sensação de picada, reflexos nos tornozelos ou limiar
de percepção de vibração). (B)
•• Oferecer informações gerais sobre os cuidados
com os pés, para todos os pacientes com diabetes. (B)
•• Recomenda-se uma abordagem multidisciplinar
para os indivíduos com ulcerações nos pés e com
alto risco para os pés, especialmente os com histórico de ulcerações ou amputações anteriores. (B)
•• Encaminhar os pacientes que fumam e que tenham perda da sensação de proteção e também
apresentem anormalidades estruturais ou tenham
histórico de complicações nas extremidades inferiores para um especialista em pés que possa
oferecer cuidados preventivos contínuos e uma
vigilância constante, por toda a vida. (C)
•• O screening inicial em busca de doença arterial
periférica (DAP) deverá incluir histórico de claudi-

No 04 | 2011 | D I A B E T E S C l í n i c a | 159

DC

Diretrizes

cação e uma avaliação dos pulsos dos pés. Considerar a obtenção de índice tornozelo-braquial
(ITP), já que muitos pacientes com DAP são assintomáticos. (C)

•• Devem ser considerados inibidores da ECA para
o tratamento inicial da hipertensão, seguido de
aconselhamento reprodutivo apropriado em razão
de seus potenciais efeitos teratogênicos. (E)

•• Encaminhar pacientes com claudicação significativa ou ITP positivo para uma avaliação vascular
mais ampla e considerar exercícios, medicamentos e opções cirúrgicas. (C)

•• A meta de tratamento é uma pressão sanguínea
consistente de <130/80 ou abaixo do 90° percentil
para a idade, sexo e altura, o que for mais baixo. (E)

Crianças e adolescentes
Controle glicêmico

Screening

•• Considerar a idade ao estabelecer metas glicêmicas para crianças e adolescentes com diabetes
tipo 1. (E)

Screening e Gerenciamento de
Complicações Crônicas em Crianças
e Adolescentes com Diabetes Tipo 1
Nefropatia
•• Deve ser considerado screening anual em busca de microalbuminúria, com amostragem isolada
aleatória de urina para razão albumina-creatinina
(RCA), se a criança tiver mais de 10 anos de idade
e diabetes por mais de 5 anos. (E)
•• Se a RCA elevada persistente for confirmada, em
duas amostras adicionais de urina, de diferentes
dias, o paciente deverá ser tratado com um inibidor da ECA, titulado até a normalização da excreção de albumina, se possível. (E)

Hipertensão
•• O tratamento de pressão sanguínea normal/alta
(pressão sanguínea diastólica ou sistólica consistentemente acima do 90° percentil para a idade,
sexo e altura) deve incluir intervenção na dieta e
exercícios, para controlar o peso e aumento das
atividades físicas, se apropriado. Se a pressão
sanguínea alvo não for alcançada, depois de 3–6
meses de intervenção no estilo de vida, deve ser
considerado o tratamento farmacológico. (E)
•• O tratamento farmacológico da hipertensão (pressão sanguínea diastólica ou sistólica constantemente acima do 95° percentil para a idade, sexo
e altura ou consistentemente >130/80 mmHg, se
95% exceder esse valor) deverá ser iniciado assim
que o diagnóstico for confirmado. (E)
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Dislipidemia
•• Se existir histórico familiar de hipercolesterolemia
(colesterol total >240 mg/dl) ou um evento cardiovascular antes dos 55 anos de idade ou se o histórico familiar for desconhecido, então, deverá ser
feito um perfil lipídico em jejum para crianças >2
anos de idade, logo depois do diagnóstico (depois que o controle glicêmico for estabelecido).
Se o histórico familiar não for uma preocupação,
então, a primeira sondagem lipídica deverá ser
considerada na puberdade (≥10 anos). Todas as
crianças diagnosticadas com diabetes na puberdade ou depois da puberdade deverão fazer um
perfil lipídico em jejum, logo depois do diagnóstico (depois que o controle glicêmico for estabelecido). (E)
•• Para os dois grupos de idade, se os lipídios forem
anormais, recomenda-se um monitoramento anual. Se o colesterol LDL estiver dentro dos níveis de
risco aceitos (<100 mg/dl [2.6 mmol/l]), o teste de
perfil lipídico deverá ser repetido a cada 5 anos. (E)
Tratamento
•• A terapia inicial deverá consistir na melhoria do
controle glicêmico e TMN, usando uma dieta Passo 2 da American Heart Association com objetivo
de diminuir as gorduras saturadas da dieta. (E)
•• Depois de 10 anos de idade, a adição de estatina
deverá ser feita para pacientes que, depois das
mudanças no estilo de vida e TMN, ainda apresentam colesterol LDL >160 mg/dl (4.1 mmol/l) ou
colesterol LDL >130 mg/dl (3.4 mmol/l) e tenham
um ou mais fatores de risco de CVD, se apropriado. (E)
•• A meta da terapia é um colesterol LDL de <100
mg/dl (2.6 mmol/l). (E)

Retinopatia
•• O primeiro exame oftalmológico deverá ser feito
quando a criança tiver ≥10 anos de idade e diabetes por 3–5 anos. (E)
•• Depois do exame inicial, é recomendável um
acompanhamento anual de rotina. Exames mais
frequentes podem ser feitos, se aconselhados por
um oftalmologista. (E)

Doença celíaca
•• Crianças com diabetes tipo 1 deverão ser avaliadas para ver se não sofrem de doença celíaca,
através da medição da transglutaminase de tecido
ou anticorpo anti-endomisio, com documentação
de níveis IgA de soro total normais, logo depois do
diagnóstico do diabetes. (E)
•• Os testes deverão ser repetidos em crianças com
deficiência de crescimento, problemas para ganhar peso, perda de peso, diarréia, flatulência,
dor abdominal ou sinais de má absorção ou em
crianças com frequentes episódios inexplicáveis
de hipoglicemia ou deterioração no controle glicêmico. (E)
•• As crianças com anticorpos positivos deverão ser
encaminhadas para um gastroenterologista para
uma avaliação endoscópica e biópsia. (E)
•• Crianças com doença celíaca, confirmada por biópsia, deverão ser submetidas à dieta livre de glúten e deverão consultar-se com um nutricionista
que tenha experiência no gerenciamento de ambos, diabetes e doença celíaca. (E)

Hipotiroidismo
•• Crianças com diabetes tipo 1 deverão ser avaliadas quanto à presença de anticorpos antiperoxidase tireoidiana e antitiroglobulina, já no diagnóstico. (E)
•• As concentrações de TSH deverão ser avaliadas,
depois de estabelecido o controle metabólico. Se
normais, deverão ser reavaliadas a cada 1–2 anos
ou se o paciente desenvolver sintomas de disfunção tireoidiana, tireomegalia ou apresentar taxa
de crescimento anormal. (E)

Cuidados pré-concepção
•• Os níveis de A1C devem ficar o mais próximos do
normal possível (<7%) antes da paciente tentar a
concepção. (B)
•• Começando na puberdade, o aconselhamento
sobre pré-concepção deverá ser incorporado na
visita clínica rotineira para o acompanhamento do
diabetes, para todas as mulheres com potencial
para a gravidez. (C)
•• Mulheres diabéticas que fiquem grávidas deverão
ser avaliadas e, se indicado, tratadas com relação
à retinopatia, nefropatia, neuropatia e DCV. (E)
•• Os medicamentos usados por tais mulheres deverão ser avaliados antes da concepção já que
alguns medicamentos normalmente usados para
tratar o diabetes e suas complicações podem ser
contra-indicados durante a gravidez, incluindo
estatinas, inibidores ECA, BRAs e a maioria das
terapias não insulínicas. (E)
•• Já que muitas vezes a gravidez não é planejada,
devem ser considerados os benefícios e riscos em
potencial de todos os medicamentos que são contra-indicados em caso de gravidez, prescritos para
mulheres com potencial para a gravidez e deverá
ser feito o aconselhamento dessas mulheres quanto ao uso adequado de tais medicamentos. (E)

Adultos mais velhos
•• Adultos mais velhos que sejam funcionais e cognitivamente intactos e tenham uma expectativa de
vida significativa deverão receber o tratamento
para o diabetes visando as metas desenvolvidas
para adultos jovens. (E)
•• As metas glicêmicas para adultos mais velhos,
que não atendam aos critérios descritos acima,
podem ser mais relaxadas, usando-se critérios
individuais, mas é preciso, também, evitar a hiperglicemia que posa levar à sintomas ou risco agudo de complicações hiperglicêmicas, em todos os
pacientes. (E)
•• Outros fatores de risco cardiovascular deverão ser
tratados em adultos mais velhos, levando-se em
consideração o tempo do benefício e o paciente, individualmente. O tratamento da hipertensão
é indicado, virtualmente, em adultos mais velhos
e as terapias de aspirinas e lipídeos podem ser
benéficas, para os pacientes com expectativa de
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vida pelo menos, igual ao tempo nos ensaios de
prevenção primário e secundário. (E)

apropriadas para os pacientes com co-morbidades severas. (E)

•• O screening em busca de complicações do diabetes deverá ser individualizado em adultos mais
velhos e atenção particular deverá ser dada para
as complicações que possam resultar em deficiência funcional. (E)

♦♦ As injeções programadas de insulina subcutânea com componentes basal, nutricional e de
correção são o método preferido para obter e
manter o controle glicêmico em pacientes que
não estão em estado crítico de saúde. (C) Uma
dose de correção ou insulina “suplementar”
para corrigir a hiperglicemia, antes de uma refeição, pode ser recomendada junto com as
injeções programadas de insulina basal e prandial. (E)

Cuidados com o diabetes no hospital
•• Todos os pacientes com diabetes, hospitalizados,
deverão ter o diabetes claramente identificado em
seus prontuários médicos. (E)
•• Todos os pacientes com diabetes deverão fazer
monitoramento glicêmico sanguíneo, com resultados disponibilizados para todos os membros da
equipe de saúde. (E)
•• As metas para a glicemia são:
♦♦ Para pacientes em estado crítico: a terapia com

insulina deverá ser iniciada para o tratamento da
hiperglicemia persistente, começando em limiar
não maior que 180 mg/dl (10 mmol/l). Depois de
iniciada a terapia com insulina, a variação de glicemia recomendada será de 140–180 mg/dl (7.8
a 10 mmol/l) para a maioria dos pacientes em estado crítico. (A)

♦♦ Metas mais restritas, tais como 110–140 mg/dl
(6.1–7.8 mmol/l) podem ser apropriadas para
pacientes selecionados, desde que possam ser
atingidas sem hipoglicemia significativa. (C)
♦♦ Pacientes em estado critico demandam protocolo de insulina intravenosa que já tenha
demonstrado sua eficácia e segurança na obtenção da variação glicêmica desejada, sem o
risco de hipoglicemia severa. (E)
♦♦ Para pacientes que não estão em estado crítico: não existem evidências claras sobre
metas específicas de glicose sanguínea. Se
tratados com insulina, a glicemia sanguínea
pré-refeição será de, geralmente, <140 mg/dl
(7.8 mmol/l) com glicose sanguínea aleatória
de <180 mg/dl (10.0 mmol/l), desde que essas metas possam ser seguramente atingidas.
Metas mais rígidas podem ser apropriadas em
pacientes estáveis, com controle glicêmico anterior rígido. Metas mais relaxadas podem ser
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♦♦ O monitoramento glicêmico deverá ser iniciado
em paciente, que não é reconhecidamente diabético, e que venha a receber terapia associada
com alto risco de hiperglicemia, incluindo terapia com alta dose de glicocorticóide, inicio de
nutrição enteral ou parenteral ou outros medicamentos como octreotídeo ou medicamentos
imunossupressores. (B) Se a hiperglicemia for
documentada e persistente, o tratamento será
necessário. Tais pacientes deverão ser tratados
para atingir as mesmas metas glicêmicas de pacientes já diagnosticados com o diabetes. (E)
♦♦ Um protocolo de gerenciamento de hipoglicemia deverá ser adotado e implementado em
cada hospital ou sistema hospitalar. Um plano
de tratamento de hipoglicemia deverá ser estabelecido para cada paciente. Os episódios
de hipoglicemia, em um hospital, deverão ser
documentados, mantidos em sistema de registros e deverão ser rastreáveis. (E)
♦♦ Todos os pacientes com diabetes, admitidos
em um hospital, deverão passar por um exame de A1C, se não existirem resultados de um
exame de A1C anterior, feito nos últimos 2-3
meses. (E)
♦♦ Os pacientes com hiperglicemia, no hospital,
que não tenham ainda um diagnóstico de diabetes, deverão ter planos apropriados e documentados para testes de acompanhamento e
cuidados, quando liberados do hospital. (E)
© 2011 American Diabetes Association.
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A FDA Aprova a Nova Terapia com
Incretina para o Tratamento do
Diabetes: LINAGLIPTINA
por Kristina Fiore, Staff Writer, MedPage Today

O FDA aprova outra terapia com incretina, a linagliptina (Tradjenta), para o tratamento de DM2, anunciou
a agência.
O inibidor dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) é indicado,
em conjunto com dieta e exercícios para o controle
dos níveis de hemoglobina glicada em adultos com a
doença, afirma a FDA.

A Insulina Nasal Induz Tolerância
Imunológica à Insulina Injetável

A Linagliptina foi estudada como monoterapia e também como um complemento ao tratamento à metformina, glimepirida ou pioglitazona, em uma série de
oito ensaios clínicos com cerca de 3.800 pacientes embora ainda não tenha sido avaliada a combinação
com insulina.

Fonte: HEALTHDAY NEWS, 2011

Todos os estudos mostraram uma melhora na HbA1c,
se comparado com placebo, afirma a FDA.

O Dr. Spiros Fourlanous, Ph.D., do Instituto Médico
de Pesquisa Walter e Eliza Hall, em Parkville, Austrália, e seus colegas, avaliaram se a administração de
insulina nasal induz tolerância à insulina em pacientes com diabetes tipo 1, que são subsequentemente tratados com injeções de insulina. Em cinquenta
e dois adultos, recém diagnosticados com diabetes
tipo 1, sem demanda de insulina, foram aleatoriamente distribuídos para receber insulina nasal ou
placebo nasal, por 12 meses e 23 deles receberam
tratamento com insulina injetável. Foram registrados
a glicemia em jejum,o peptídeo-C no soro e os anticorpos no soro para antígenos ilhota, três vezes ao
mês, durante os 24 meses de acompanhamento. A
resposta das células T à pró-insulina foram avaliadas
em um pequeno grupo.

Diferente de outros inibidores da DPP-4, como a sitagliptina (Januvia) e a saxagliptina (Onglyza), a linagliptina não é excretada pelos rins. Assim, pode ser
apropriada para pacientes com problemas renais.
A classe trabalha pela inibição da degradação das incretinas, como o peptídeo-1 glucagon-símile(GLP-1),
que aumenta a quantidade de insulina liberada pelas
células beta do pâncreas. As terapias com incretina
também incluem análogos do GLP-1, como a liraglutida (Victoza) e o exenatide (Byetta).
A linagliptina é contra-indicada em pacientes com cetoacidose diabética, diz a agência.
Dentre os efeitos colaterais mais comuns citamos infecção das vias respiratórias superiores, congestão
nasal ou coriza, inflamação de garganta, dores musculares e dores de cabeça.
A linagliptina será apresentada no Mercado pela Boehringer Ingelheim, em parceria com a Eli Lilly. n
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A insulina nasal não afeta a função das
células β, mas induz tolerância imunológica à
insulina, de acordo com um estudo publicado
na edição de abril do Diabetes.

Os investigadores descobriram que a função das
células β diminuiu em 35% e isso não foi significativamente diferente nos dois grupos. Embora os parâmetros metabólicos fossem similares para pacientes tratados com a insulina nasal e os controles, os
que receberam insulina nasal tiveram uma resposta
anticorpo de insulina significativamente abrupta. Depois do tratamento com insulina nasal, a resposta do
interferon-γ para a pró-insulina foi suprimida.

Função das células β em pacientes com diabetes
tipo 1 não afetada pelo tratamento com insulina
nasal
“Nosso achado, de que a resposta anticorpo para
a insulina subcutânea foi suprimida em razão de
tratamento anterior com insulina nasal, é a primeira
evidência de indução de tolerância imunológica a um
auto-antígeno demonstrado pelo reapresentação em
humanos,” explicam os autores. n

Os Diabéticos Têm Risco Até Cinco
Vezes Maior de Desenvolver
Tuberculose
Um recente estudo descobriu que os diabéticos têm risco até cinco vezes maior
de desenvolver tuberculose (TB), se comparados com os indivíduos que não tem a doença.
Os pesquisadores do Centro de Ciência e Saúde, da
Universidade do Texas, em Houston (UTHealth), analisaram 233 pacientes com TB, vivendo no Texas e
no México, ao longo da fronteira, para confirmar seus
achados.
“Com o aumento do número de pacientes em áreas
TB-endêmicas, nossos achados enfatizam o impacto
re-emergente do diabetes mellitus, do tipo 2, no controle da TB em regiões do mundo onde as duas doenças são prevalentes,” diz Blanca Restrepo, professora associada de epidemiologia na Escola de Saúde
Pública, da Universidade do Texas.

A pesquisa sugere que o diabetes deprime a resposta imune, o que facilita a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis e/ou a progressão da doença sintomática.
“Essa pesquisa confirma os resultados de diversos
outros estudos, mostrando o risco aumentado de
TB em indivíduos com diabetes e prova o quão importante é o esforço dos médicos em ativamente
diagnosticar o diabetes em indivíduos com TB e vice-versa,” conta o Dr. Knut Lonnroth, oficial médico do
Departamento de Obstrução ao TB, da Organização
Mundial de Saúde.
De acordo com a Dra. Restrepo, um diagnóstico
combinado de TB e diabetes fica cada vez mais evidente na população hispânica, mas isso também
pode ocorrer entre os índios americanos e os afro-americanos.
O estudo foi publicado na edição atual do Boletim da
Organização Mundial de Saúde. n

As Sociedades Médicas Respondem
ao Anúncio de Segurança da FDA
Sobre o Uso do Medicamento Actos
(pioglitazona) Para o Diabetes
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

Os líderes no tratamento do
diabetes estão respondendo ao anúncio da agência
americana FDA (U.S. Food and Drug Administration)
que informa que o uso do medicamento para o tratamento do diabetes, o Actos (pioglitazona), por mais
de um ano, pode estar associado com o risco aumentado de câncer de bexiga.
De acordo com o Anúncio de Segurança da FDA, as
informações sobre esse risco serão adicionadas à
seção Avisos e Precauções na etiqueta dos medicamentos que contenham pioglitazona. O Guia de Medicamentos também será revisado para incluir, sob
esses medicamentos, um aviso que inclua as informações sobre o risco de câncer de bexiga.
Em resposta a esse importante anúncio de segurança da FDA, a Endocrine Society, a American Association of Clinical Endocrinilogists e a American Diabetes
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Association solicitam aos pacientes que atualmente
fazem uso do medicamento Actos ou de qualquer
outra combinação de medicamentos que inclua a
pioglitazona, para que continuem a tomar os medicamentos já prescritos, a menos que aconselhados de
outra maneira por seus médicos.
Parar de tomar medicamentos que tratam o diabetes
pode resultar em altos níveis de glicose no sangue, o
que pode causar sérios problemas de saúde, no curto prazo e pode aumentar o risco de complicações
relacionadas com o diabetes, no longo prazo.

A Endocrine Society, a
American Association
of Clinical Endocrinilogists e a American
Diabetes Association
recomendam que os
pacientes observem
as seguintes orientações oferecidas pela
FDA:
Pode existir uma chance maior de câncer de
bexiga para os pacientes que se tratam com pioglitazona;
Não tome pioglitazona se estiver combatendo um
câncer de bexiga;
Converse com o seu médico, imediatamente, se estiver apresentando os sintomas de câncer de bexiga,
incluindo sangue na urina ou urina vermelha; necessidade premente de urinar ou dor ao urinar; dor nas
costas ou no baixo abdômen;
Leia a bula que vem com o medicamento que contém
pioglitazona, ela explica os riscos associados com o
uso da substância; e converse com o seu médico se
tiver dúvidas em relação a medicamentos que contém pioglitazona.
De acordo com o Anúncio de Segurança da FDA, a
análise ínterim de cinco anos para um estudo em andamento de dez anos mostrou que embora não exista risco geral aumentado de câncer de bexiga, com o
uso de pioglitazona, foi notado um risco aumentado
de câncer de bexiga entre os pacientes que haviam
tomado a pioglitazona pelo maior período de tempo
e com as maiores doses. A Sociedade de Endocrinologia, a Associação Americana de Endocrinologis166 | D I A B E T E S C l í n i c a | No 04 | 2011

tas Clínicos e a Associação Americana do Diabetes
continuam a apoiar a FDA em seu papel de agência
reguladora e de órgão oficial que toma decisões relacionadas com a segurança e a eficácia dos medicamentos. n

Nova Orientação da Sociedade
Americana do Diabetes para Pais de
Crianças com Diabetes
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

O diabetes está alcançando
proporções epidêmicas nos Estados Unidos, com
cerca de 26 milhões de crianças e adultos convivendo com a doença. Mais de 215.000 crianças vivem
com o diabetes, tipo 1 ou tipo 2 e 19.200 novos casos
são diagnosticados a cada ano. Criar uma criança é
uma tarefa desafiadora; porém, educar uma criança
com diabetes impõe um nível de complexidade que
pode ser opressor para os pais. Por essa razão, a terceira edição do Guia para Educar uma Criança com
Diabetes, da Associação Americana do Diabetes, escrito por Jean Betschart Roemer, MN, MSN, CRNP,
CDE, oferece os mais recentes avanços em termos
de cuidados com o diabetes e aconselhamento para
os pais, feitos por especialistas em diabetes.
Com muitos exemplos de como resolver problemas
e tabelas fáceis de usar, esse livreto ensina aos pais
como ajustar a insulina para permitir que a criança
coma os alimentos que gosta, cuidados que devem
ser tomados pela criança com diabetes, como administrar os dias em que a criança está doente e o
planejamento de refeições balanceadas e nutritivas.
O guia também trata sobre como deixar que a criança pratique esportes e participe de jogos com segurança, mantendo-se ocupada e, ao mesmo tempo,
sentindo-se forte e com saúde e como negociar as
guinadas e reviravoltas de ser “diferente” e a aceitação dos desafios físicos e emocionais que a vida tem
a oferecer.
Mais importante ainda, o livreto reconhece que educar uma criança com diabetes é muito mais que apenas manter os níveis de glicemia no sangue dentro
da meta – envolve a escola, os amigos, as atividades
extra-curriculares e também assegurar que a crian-

ça viva o mais saudável e feliz possível. O Guia para
Educar uma Criança com Diabetes é um livreto prático, fácil de acompanhar que assegura aos pais que
seus filhos podem viver uma vida normal e saudável
com o diabetes. n

Com 65 anos ou mais

Central de Controle de Doenças,
Instituto Nacional de Saúde,
Associação Americana do Diabetes

Mulheres

Dados de Estudos na 2011 National Diabetes Fact Sheet
(publicada em 26 de janeiro de 2011)
Fonte: 71st Scientific Sessions – ADA – I, San Diego, julho
de 2011.

•• 10,9 milhões ou 26,9% de todas as pessoas nesse
grupo de idade têm diabetes
Homens
•• 13,0 milhões ou 11,8% de todos os homens com
20 anos ou mais têm diabetes
•• 12,6 milhões ou 10,8% de todas as mulheres com
20 anos ou mais têm diabetes
•• Diferenças raciais e étnicas na prevalência do diabetes diagnosticado
Depois de ajustar as diferenças de idade da população, os dados da pesquisa nacional 2007-2009, para
pessoas diagnosticadas com diabetes, com 20 anos
ou mais, incluem a seguinte prevalência de acordo
com raça e etnia:

Prevalência total de diabetes

•• 7,1% de brancos não hispânicos

Total: 25,8 milhões de crianças e adultos nos Estados
Unidos - 8,3% da população têm diabetes.

•• 8,4% de americanos, de origem asiática

Diagnosticados: 18,8 milhões de pessoas
Não Diagnosticados: 7,0 milhões de pessoas
Pré-Diabetes: 79 milhões de pessoas*
Novos Casos: 1,9 milhões de novos casos de diabetes foram diagnosticados em pessoas com 20 anos
ou mais em 2010.
* Em contraste com a National Diabetes Fact Sheet
de 2007, que usou dados de glicemia em jejum para
estimar os casos não diagnosticados de diabetes e
pré-diabetes, o National Diabetes Fact Sheet de 2011
usa a glicemia em jejum e níveis de A1C para deduzir
o número de indivíduos com diabetes não diagnosticado e pré-diabetes. Esses testes foram escolhidos
porque são os mais frequentemente usados na prática clínica.
Abaixo de 20 anos de idade
•• 215.000 ou 0,26% de todas as pessoas nesse grupo de idade têm diabetes
•• Cerca de 1 em cada 400 crianças e adolescentes
tem diabetes tipo 1
Com 20 anos ou mais
•• 25,6 milhões ou 11,3% de todas as pessoas nesse
grupo de idade têm diabetes

•• 12,6% de negros, não hispânicos
•• 11,8% de hispânicos
Entre os hispânicos as percentagens foram de:
•• 7,6% para cubanos
•• 13,3% para mexicanos-americanos
•• 13,8% para porto-riquenhos.
Morbidade e Mortalidade
•• Em 2007, o diabetes foi listado como causa subjacente de 71.382 mortes e também foi listado como
fator contribuinte em outras 160.022 mortes. Isso
significa que o diabetes contribuiu para um total
de 231.404 mortes.

Complicações
Doenças do coração e Acidente
Vascular Cerebral (AVC)
Em 2004, doenças cardíacas foram notadas em 68%
de mortes relacionadas com o diabetes, entre pessoas com 65 anos ou mais.
Em 2004, AVCs foram notados em 16% de mortes
relacionadas com o diabetes, entre pessoas com 65
anos ou mais.
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Adultos com diabetes e doença cardíaca tem taxas
de mortalidade cerca de 2 a 4 vezes maiores, se comparados com adultos sem diabetes.

•• $174 bilhões: custos totais de diabetes diagnosticado nos EUA em 2007

O risco de AVC é de 2 a 4 vezes maior, entre pessoas
com diabetes.

•• $58 bilhões para custos indiretos (incapacidade,
perda de trabalho, mortalidade prematura)

Hipertensão

Depois de ajustar para as diferenças de idade e sexo
da população, os gastos médicos, em média, com
pessoas diagnosticadas com diabetes foram 2,3 vezes maiores que os gastos médicos, na ausência do
diabetes.

•• Em 2005-2008, em adultos com 20 anos ou mais e
diabetes auto-relatada, 67% dos indivíduos apresentaram pressão maior ou igual a 140/90 mmHg
ou usaram medicamentos prescritos para o tratamento da hipertensão.
Cegueira
O diabetes é a maior causa de novos casos de cegueira entre adultos, com idades entre 20 e 74 anos
de idade.
Em 2005-2008, 4,2 milhões (28,5%) de pessoas com
diabetes, com 40 anos ou mais, apresentaram retinopatia e desses 4,2 milhões, quase 0,7 milhões
(4,4% dos que tinham diabetes) sofriam de retinopatia diabética avançada que pode levar à séria perda
de visão.

Doença renal
Diabetes é a maior causa de insuficiência renal, com
44% de novos casos em 2008.
Em 2008, 48.374 indivíduos com diabetes iniciaram
tratamento para insuficiência renal, em estágio final,
nos Estados Unidos.
Em 2008, um total de 202.290 indivíduos com doença
renal, em estágio final, em razão do diabetes, viviam
em diálise crônica ou com um rim transplantado, nos
Estados Unidos.
Doença do sistema nervoso (Neuropatia)
•• Cerca de 60 a 70% dos indivíduos com diabetes
sofrem de formas, de brandas a severas, de danos ao sistema nervoso.
Amputação
•• Mais de 60% das amputações não traumáticas de
membros inferiores ocorrem em pessoas com
diabetes.
•• Em 2006, cerca de 65.700 das amputações não
traumáticas de membros inferiores foram executadas em pessoas com diabetes.
Custo do Diabetes
168 | D I A B E T E S C l í n i c a | No 04 | 2011

•• $116 bilhões para custos médicos diretos

A American Diabetes Association criou o Calculador
do Custo do Diabetes que recolhe dados sobre os
custos nacionais do diabetes e oferece estimativas
para o distrito ou estado.
Ao trabalhar com os custos adicionais do diabetes
não diagnosticado, pré-diabetes e diabetes gestacional, é possível dizer que os custos totais com o
diabetes, nos Estados Unidos, em 2007, chegaram a
$218 bilhões.
•• $18 bilhões para pessoas com diabetes não diagnosticado.
•• $25 bilhões para adultos americanos com pré-diabetes
•• $623 milhões para diabetes gestacional.

Para maiores informações
Esses dados estatísticos e outras informações
podem ser encontrados na National Diabetes
Fact Sheet, 2011, a avaliação mais recente e
completa sobre o impacto do diabetes nos Estados Unidos da América, elaborado em conjunto
com o CDC, NIH, ADA e outras organizações. n

Albert Camus

BENEFÍCIOS ALÉM

DO CONTROLE GLICÊMICO SUSTENTADO1-10
Reduz a resistência insulínica,6
Preserva a função das células-ß,6
Diminui risco cardiovascular.4

Dose única diária
oral, independente
da alimentação.11
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ACTOS® (cloridrato de pioglitazona). MS: 1.0553.0238. USO ADULTO. Indicações: antidiabético oral utilizado como coadjuvante de dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2; como monoterapia
e também para uso em combinação com sulfonilureia, metformina, ou insulina. Contraindicações: hipersensibilidade a pioglitazona ou a qualquer um de seus excipientes. É contraindicada a iniciação do medicamento em pacientes com
insuficiência cardíaca estabelecidos nas Classes III ou IV do “New York Heart Association” (NYHA). Precauções e advertências: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC): as tiazolidinedionas, incluindo ACTOS® (cloridrato de pioglitazona), causam
ou exacerbam a insuficiência cardíaca congestiva. Seu uso não é indicado para pacientes em classes III e IV da New York Heart Association,. Diabetes tipo 2 e ICC: o tratamento com ACTOS® (cloridrato de pioglitazona) deve ser iniciado com
a menor dose recomendada, prescrita para pacientes com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca sistólica (Classe I e II do NYHA).ACTOS® (cloridrato de pioglitazona), semelhante a outras tiazolidinedionas, pode causar retenção de fluído
quando usado sozinho ou em combinação com outros agentes antidiabéticos, incluindo a insulina. A retenção de fluido pode levar ao exacerbamento da insuficiência cardíaca). Geral: este medicamento não deve ser utilizado em pacientes
portadores de diabetes tipo 1 ou para o tratamento de cetoacidose diabética. Hipoglicemia: pacientes recebendo cloridrato de pioglitazona em combinação com insulina ou agentes hipoglicemiantes orais correm risco de apresentar
hipoglicemia, podendo ser necessária a redução do agente concomitante. Ovulação: o tratamento com tiazolidinedionas pode resultar em reinício da ovulação. Hematológicas: a pioglitazona pode causar decréscimos na hemoglobina e
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relacionado à dose com pioglitazona isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais. Efeitos hepáticos: embora os dados clínicos disponíveis não mostrem nenhuma evidência de hepatotoxicidade ou elevações de ALT
induzidas por pioglitazona, recomenda-se que pacientes tratados com cloridrato de pioglitazona sejam submetidos a monitorações periódicas de enzimas hepáticas. Fraturas: em um estudo em pacientes com diabetes tipo 2, o aumento da
incidência de fratura óssea foi notada em mulheres que tomaram o medicamento. O risco de fraturas deve ser considerado, especialmente em mulheres e deve ser dada atenção à avaliação e manutenção da saúde do osso de acordo com
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Carcinogênese, mutagênese e prejuízo da fertilidade: um estudo em carcinogenicidade foi conduzido em ratos machos e fêmeas e tumores induzidos pelo fármaco não foram observados em nenhum órgão, exceto na bexiga. Um estudo de
dois anos em carcinogenicidade foi conduzido em camundongos machos e fêmeas e tumores induzidos pelo fármaco não foram observados em nenhum órgão. Durante a avaliação prospectiva de citologia urinária, envolvendo pacientes
recebendo pioglitazona em estudos clínicos, não foi identificado nenhum caso novo de tumor de bexiga. O cloridrato de pioglitazona não foi mutagênico em uma bateria de estudos de toxicologia genética. Nenhum evento adverso sobre
fertilidade foi observado em ratos machos e fêmeas para doses orais com cloridrato de pioglitazona. Insuficiência renal: a meia-vida de eliminação da pioglitazona, permanece inalterada em pacientes com disfunção renal moderada a grave
quando comparada a indivíduos normais. Nenhum ajuste de dose é recomendado a pacientes com disfunção renal. Insuficiência hepática: o tratamento não deve ser iniciado se o paciente apresentar evidência clínica de doença hepática
ativa ou níveis de transaminase sérica acima de 2,5 vezes o limite superior da normalidade. Idosos: nenhuma diferença significativa na segurança ou eficácia foi observada entre pacientes com 65 anos de idade ou mais e pacientes mais
jovens. Crianças: a segurança e eficácia da pioglitazona não foram estabelecidas para pacientes pediátricos. Gravidez e Lactação: ACTOS® (cloridrato de pioglitazona) deverá ser usado durante a gravidez somente se os potenciais benefícios
justificarem o risco potencial para o feto. Não se sabe se a pioglitazona é secretada no leite humano. Devido ao fato de muitos fármacos serem excretados no leite humano, a pioglitazona não deve ser administrada em mulheres durante o
período de amamentação. Reações adversas: Monoterapia com pioglitazona: reação muito comum: infecção do trato respiratório superior; reação comum: dor de cabeça, sinusite, mialgia, alterações dentárias, diabetes mellitus agravada,
faringite, anemia e edema. Terapia combinada de pioglitazona mais insulina ou sulfonilureia ou metformina: hipoglicemia, edema, dispneia, alteração do peso, anemia e insuficiência cardíaca congestiva. Reações adversas observadas em
todos os estudos clínicos: redução dos valores de hematócrito e hemoglobina, aumento dos níveis de transaminases séricas, redução dos valores médios de bilirrubina, redução dos valores de AST, redução da fosfatase alcalina e gama GT
e aumento nos níveis de CPK. Reações adversas observadas na pós-comercialização: edema macular diabético e diminuição da acuidade visual. Interações medicamentosas: medicamentos com importante potencial de interação: midazolam,
cetoconazol, atorvastatina cálcica, genfibrozila e rifampicina. As seguintes drogas foram estudadas em voluntários saudáveis com a coadministração de cloridrato de pioglitazona 45 mg uma vez ao dia para os quais não foi detectada nenhuma
interação ou com interação sem importância clínica: cloridrato de fexofenadina, glipizida, digoxina, varfarina, metformina, cloridrato de ranitidina, nifedipina ER e teofilina. A coadministração de cloridrato de pioglitazona (45 mg uma vez ao
dia) e um contraceptivo oral (1 mg de noretindrona mais 0,035 mg de etinilestradiol uma vez ao dia) por 21 dias, resultou na diminuição em 11% e 11-14% na AUC (0-24h) e na Cmax do etinilestradiol, respectivamente. Não houve mudanças
significativas na AUC (0-24h) e Cmax da noretindrona. Tendo em vista a alta variabilidade da farmacocinética do etinilestradiol, a importância clínica deste achado é desconhecida. Nas pacientes que estejam em período anovulatório prémenopausa por resistência insulínica, o tratamento com tiazolidinedionas, incluindo pioglitazona, pode resultar em reinício da ovulação. Como consequência da melhora da sensibilidade à insulina, estas pacientes podem apresentar risco de
gravidez se contracepção adequada não for usada. Posologia e modo de usar: uma vez ao dia, independentemente da alimentação. A monoterapia com ACTOS® em pacientes sem controle adequado de dieta e exercícios pode ser iniciada
com 15 mg ou 30 mg uma vez ao dia. A dose pode ser aumentada até 45 mg uma vez ao dia (dose máxima diária recomendada). Em pacientes que não respondem adequadamente à monoterapia, uma terapia combinada pode ser
considerada. ACTOS® deverá ser iniciado na dose de 15 a 30 mg ao dia. Se o paciente apresentar hipoglicemia na associação com sulfonilureia, a dose desta deverá ser diminuída. Nos pacientes que estejam recebendo ACTOS® e insulina,
a dose de insulina pode ser diminuída em torno de 10 a 25% se o paciente apresentar hipoglicemia ou se as concentrações de glicose plasmática diminuírem para valores menores de 100 mg/dL. Não é recomendado o ajuste de doses em
pacientes com insuficiência renal. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registrado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda - Rua Michigan, 735 - São Paulo - SP. CNPJ 56.998.701/0001-16. ABBOTT CENTER: 0800 7031050. Se persistirem
os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Contraindicação: É contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional III e IV (NYHA).11 Interação
medicamentosa: Pioglitazona pode interagir com anticoncepcional oral diminuindo a disponibilidade do etinilestradiol.11
Abbott Center
Central de Relacionamento com o Cliente
0800 703 1050 | www.abbottbrasil.com.br
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Consumo de ‘Ração Humana’ Pode
ser Prejudicial à Saúde
Fonte: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Pessoas que substituem refeições pelo consumo da
chamada “ração humana” estão colocando a saúde
em risco. O alerta é feito pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com a Agência, esses produtos não fornecem todos os nutrientes necessários para uma
alimentação adequada. Segundo a nutricionista e
coordenadora do curso de Nutrição da UVV, Ana Maria Bartels Rezende, nenhuma mistura, como a ração
humana, fornece a variedade de nutrientes necessários para uma boa alimentação, por isso é importante
variar os grupos alimentares. A ração deve ser um
complemento e não uma refeição.
Com o passar do tempo, destaca a nutricionista, o
consumo da ração humana pode causar problemas
de saúde. Por exemplo, quem tem pressão alta e
consome a mistura que leva guaraná em pó pode
agravar a doença, assim como o diabético que consome a ração com achocolatado em pó.
As formulações, popularmente conhecidas como “ração humana”, são, geralmente, compostas por mistura de diferentes cereais, farinhas, farelos, fibras e
outros ingredientes, como: guaraná em pó, gelatina
em pó, cacau em pó, levedo de cerveja, extrato de
soja, linhaça e gergelim.

Durante o processo de análise do pedido de registro,
a Agência irá verificar a segurança e eficácia do produto. Além disso, a empresa terá que comprovar que
o produto realmente cumpre o que alega. Apenas depois de conseguir o registro, o alimento poderá ser
colocado a venda.
As empresas que não cumprirem as exigências estão
sujeitas a multas de até R$ 1,5 milhão. n

8 de Agosto - Dia Nacional de
Combate ao Colesterol
Fonte: H.C, FMUSP - INCOR.

Meu filho tem colesterol elevado.
Como ajudar?
Para evitar complicações futuras, médicos recomendam que crianças a partir de 10 anos controlem o
peso e monitorem o colesterol
Foi-se a época em que criança gordinha era sinal de
saúde. Já é de conhecimento geral que a obesidade
pode atingir os mais novos, elevando os níveis do colesterol - um grave fator de risco para doença aterosclerótica. O que os pais precisam saber é que crianças e adolescentes mais magros também podem ser
suscetíveis a esse mal.

Leia mais notícias no Vida Saudável
O informe técnico da Agência destaca, ainda, que
a expressão “ração humana” não pode ser utilizada
como denominação de venda desses produtos. Isso
porque o uso dessa expressão pode gerar dúvidas
nos consumidores, uma vez que não indica a verdadeira natureza e característica desse alimento.
Além disso, alegações de propriedades medicamentosas, terapêuticas e relativas a emagrecimento não
podem constar do rótulo ou material publicitário do
produto.
A empresa que desejar comercializar produtos com
alegações de propriedades funcionais e ou de saúde
deve solicitar registro desses produtos junto à Anvisa.
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Via de regra, para manter o colesterol nos níveis normais, alimentação adequada e o incentivo à prática
de atividades físicas são fundamentais e devem fazer
parte da rotina dos jovens. Entre as dicas de alimentação, está a escolha por carnes mais magras, evitando alimentos amanteigados, embutidos, doces cremosos, queijos amarelos, peles de aves; a substituição de frituras por assados, molhos calóricos pelas

suas versões light, leite e iogurtes integrais por desnatados e a manteiga pela margarina cremosa. Fontes com informações sobre o preparo de alimentos
saudáveis não faltam.
Porém, a obesidade e o sedentarismo não são os
únicos responsáveis pela dislipidemia – que é o aumento do colesterol e dos triglicerídeos no sangue.
Segundo o cardiologista Raul Dias dos Santos Filho,
professor livre-docente em Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Unidade Clínica de Dislipidemias do Incor (Instituto do Coração
do Hospital das Clínicas da FMUSP), a dislipidemia
em jovens, na maioria das vezes, decorre de doenças genéticas, como a hipercolesterolemia familiar
heterozigótica (HF) ou a hiperlipidemia familiar combinada (HFC). “A HFC acomete cerca de 1 em cada
20 pacientes jovens infartados. Já a HF, embora afete
1/500 pessoas da população geral, na família acometida pela doença a prevalência é de 1 em cada 2 indivíduos deste núcleo familiar”, informa o especialista.
O perigo está no fato do aumento do colesterol não
apresentar sintomas, sendo somente verificado por
meio do exame de sangue. Por este motivo, sempre é
recomendável que, além de manter o peso em níveis
ideais, crianças a partir de 10 anos verifiquem o colesterol para evitar complicações futuras. “Em crianças que possuem histórico de doenças cardíacas
precoces na família (geralmente antes dos 55 anos
em familiares de primeiro grau) ou colesterol alto, a
medição do colesterol deve ser feita logo aos dois
anos de idade”, alerta Santos.

Santos reforça que, na maioria dos casos, a dislipidemia na infância e adolescência deve ser tratada com
mudança nos hábitos alimentares e atividade física.
Porém, a necessidade de tratamento medicamentoso sempre é ponderada pelo médico. “Não há dúvidas de que a redução do colesterol com o uso de
estatinas é uma das armas mais eficientes para evitar
a doença aterosclerótica. Entretanto, somente o médico pode avaliar em qual situação se deve iniciar o
tratamento farmacológico para o controle das dislipidemias em crianças e adolescentes”, conclui.

08 de agosto – Dia Nacional de
Combate ao Colesterol
Para incentivar cuidados com a saúde e ações preventivas a fim de contribuir com a qualidade de vida
de adultos, jovens e crianças, a Sociedade Brasileira
de Cardiologia (SBC) criou o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do controle
do colesterol e as formas de prevenção. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS) as doenças
cardiovasculares matam 300 mil pessoas por ano no
Brasil. Segundo a SBC, 50% dos ataques cardíacos
poderiam ser evitados se os níveis de colesterol fossem controlados. Atualmente, 40% dos brasileiros
têm colesterol elevado, mas menos da metade trata
o problema. n

Segundo diretrizes da Associação Americana de
Cardiologia, meninos com mais de 10 anos e meninas após a menarca portadores de HF devem iniciar
tratamento medicamentoso para reduzir o colesterol
quando as taxas de LDL (o colesterol ruim) estiverem
acima de 190 mg/dL ou 160 mg/dL, se estiverem associadas a outros dois fatores de risco ou a histórico
familiar de doença cardiovascular. A meta é reduzir o
LDL para 130 mg/dL, sendo que o ideal seria mantê-lo em 110 mg/dL. Dentre as opções existentes para
o tratamento medicamentoso no combate ao colesterol está o Lípitor (atorvastatina), a estatina com o
maior número de evidências científicas, que comprovam seus efeitos na redução significativa do risco de
eventos cardiovasculares e na diminuição em 39% a
60% dos níveis do colesterol ruim (LDL c).
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Tratamento para Insuficiência
Cardíaca em Diabéticos Comparação com Orientações ESC/
EASD Recentes

terona foram administrados, mais frequentemente,
em pacientes diabéticos com fração de ejeção diminuída (p < 0.001) e a presença e severidade do
diabetes diminuiu a probabilidade de receber essa
classe de substância, independente da função renal.

Conclusões
Os pacientes diabéticos com FEP receberam menos
medicação para o tratamento de insuficiência cardíaca e apresentaram um controle de pressão sanguínea mais pobre, se comparados com pacientes diabéticos com FER. Os pacientes com FER e diabetes
foram menos propensos a receber terapia de bloqueador de receptor de aldosterona, independente da
função renal. n

Frank Edelmann, Rolf Wachter, Hans-Dirk Dungen, Stefan
Störk, Annette Richter, Raoul Stahrenberg, Till Neumann,
Claus Luers, Christiane E Angermann, Felix Mehrhof, Götz
Gelbrich, Burkert Pieske e a alemã “Competence Network
Heart Failure”
Fonte: Cardiovascular Diabetology, 2011, 10:15
http://www.cardiab.com/content/10/1/15

Antecedentes
Avaliação das terapias para insuficiência cardíaca em
diabéticos com fração de ejeção do coração preservada, comparada com função ventricular sistólica diminuída.

Métodos
Foram incluídos 3.304 pacientes com insuficiência
cardíaca, de diferentes estudos (média de idade 63
± 14 anos); desse total, 711 tinham fração de ejeção
ventricular esquerda preservada (≥ 50%) e 994 pacientes, em todo o grupo, sofriam de diabetes.

Resultados
A maioria (>90%) dos pacientes com insuficiência
cardíaca, com fração de ejeção reduzida (FER) e
diabetes foram tratados com Inibidor da ECA (iECA)
ou bloqueador de receptor de angiotensina (BRA) ou
com beta bloqueadores. Em contraste, os pacientes
com diabetes e fração de ejeção preservada (FEP)
foram menos propensos à receber essas classes de
substâncias (p < 0.001) e apresentaram controle de
pressão sanguínea mais pobre (p < 0.001). Em comparação com pacientes sem diabetes, a probabilidade de receber essas terapias aumentou em pacientes
FEP diabéticos (p < 0.001), mas não em pacientes
FER diabéticos. Os bloqueadores de receptor aldos-
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Insulina Combinada com
Pioglitazona: Risco
de Insuficiência Cardíaca
Fonte: Drug Safety Update Jan 2011, vol 4 issue 6: A2.

Resumo
Casos relatados de insuficiência cardíaca quando do
uso de pioglitazona e insulina, especialmente em pacientes com fatores de risco para o desenvolvimento
de insuficiência cardíaca. Se a combinação for usada, os pacientes deverão ser monitorados para detectar a ocorrência de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, ganho de peso e edema.
A pioglitazona é indicada para o tratamento de DM2,
como monoterapia (nome comercial Actos®) ou
em combinação com a metformina (nome comercial
Competact®) e/ou com uma sulfoniluréia.
A pioglitazona é indicada também em combinação
com a insulina para adultos com DM2 e com controle glicêmico insuficiente, em uso apenas de insulina onde a metformina é inapropriada em razão de
contra-indicações ou intolerância.
Uma revisão européia mostrou a incidência aumentada de insuficiência cardíaca quando a pioglitazona é
usada em combinação com insulina, especialmente
em pacientes com fatores de pré-disposição e recomendou que as informações do produto, nas insulinas, reflita adequadamente esse risco e traga os avisos apropriados. As informações do produto, para a
pioglitazona, já alertam para seu uso em combinação

com insulina. Avisos também estão sendo adicionados em todos os produtos com insulina.

Aviso para o profissional de saúde:
•• Foram relatados casos de insuficiência cardíaca
quando do uso da pioglitazona em combinação
com insulina, especialmente em pacientes com
fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca
•• Se a combinação for usada, os pacientes deverão
ser observados em busca de sinais e sintomas de
insuficiência cardíaca, ganho de peso e edema
•• A pioglitazona deverá ser descontinuada se ocorrer qualquer deterioração da função cardíaca. n

Medição Não Invasiva de Glicose
Plasmática por Expiração em
Indivíduos Saudáveis e Diabéticos
Tipo 1
Autores: TIMOTHY D. C. MINH, STACY R. OLIVER, JERRY
NGO, REBECCA FLORES, JASON MIDYETT, SIMONE
MEINARDI, MATTHEW K. CARLSON, F. S. ROWLAND,
DONALD R. BLAKE, PIETRO R. GALASSETTI
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.
Local: Irvine, Califórnia

O atual gerenciamento do diabetes depende de repetidos testes de níveis de glicemia. Infelizmente, a adesão do paciente é barrada pelo desconforto das tecnologias disponíveis que, geralmente, são dolorosas
e causam calosidades na pele. Nós propomos a análise do ar expirado pelo paciente, como uma técnica
alternativa, não invasiva, para o teste glicêmico, usando medições integradas dos componentes orgânicos
voláteis exalados (VOCs). 8 indivíduos diabéticos tipo
1 (DM1) (5F, 25.8±1.7 anos) e 17 indivíduos saudáveis (9F, 28.0±1.0 anos) foram submetidos à um total
de 304 horas de estudos, onde as flutuações glicêmicas foram induzidas via dextrose/infusão de insulina
I.V. (1 hora linha de base, 2 horas hiperglicemia-hiperinsulinemia, 1 hora euglicemia-hiperinsulinemia).
Expriração, ar do ambiente e amostras de sangue
foram simultaneamente coletados em 12 diferentes
momentos. Foram determinadas concentrações de

∼100 VOCs por cromatografia gasosa e combinadas
com medições diretas de glicose plasmática. Foram
gerados modelos multilineares para reconstruir as
concentrações de glicose plasmática, para cada indivíduo, por regressão de mínimos quadrados em
diversos sub-conjuntos de VOCs exalados. Dois grupos de 4 gases (Agrupamento A: acetona, nitrato de
metila, etanol, etilbenzeno; Agrupamento B: nitrato
2-pentil nitrato, propano, metanol, acetona) foram
usados como co-variáveis para os nossos modelos,
resultando em correlações muito fortes em medições
diretas (0,883 e 0,869 respectivamente) em ∼300
amostras. O nosso estudo demonstrou que a glicose
plasmática pode ser precisamente medida com essa
metodologia não invasiva de expiração, em diversas
condições experimentais, clinicamente relevantes,
tanto para indivíduos saudáveis como para indivíduos com DM1. Enquanto os atuais exames são caros e
laboriosos, essa nova técnica pode ser desenvolvida
para ser usada em dispositivos portáteis, economicamente viáveis e clinicamente aplicáveis que, provavelmente, facilitarão, em muito, a avaliação, acompanhamento e prevenção do diabetes, assim como o
monitoramento diário dos pacientes. n

Conformidade com as Novas
Orientações do Consenso para
Gerenciamento de Hiperglicemia em
UTI: O Protocolo Yale para Infusão
de Insulina. Atualizado
Autores: SHILPA SHETTY, SILVIO E. INZUCCHI, PHILIP
A. GOLDBERG, DAWN A. COOPER, MARK D. SIEGEL,
SHYOKO HONIDEN
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

Baseado em dados de recente ensaio clínico, foi elaborado um protocolo de consenso AACE-ADA 2009
que enfatiza o uso de insulina intravenosa (IV) na unidade de terapia intensiva (UTI), mas com uma meta
de glicose sanguínea (BG) menos rígida (140-180
mg/dl), se comparada com a previamente endossada. Desde 2004, nosso sistema hospitalar, com 966
camas de UTI, tem utilizado um protocolo (IIP) padronizado para infusão de insulina IV, inicialmente ten-
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do como meta 100-140 mg/dl e, subsequentemente
(2005), para a meta revisada de 90-120 mg/dl. Ambas
validadas e publicadas e agora usadas em diversos
hospitais nos EUA, em suas formas originais ou mais
tarde adaptadas para as condições locais. Em resposta às novas orientações, nós revisamos nossa IIP
para uma meta de BG de 120-160 mg/dl – escolhida
com a intenção de atingir uma BG média tendendo
para o valor mais baixo da variação recomendada de
140-180 mg/dl, como estabelecido no consenso.

Insulina Technosphere® versus
Insulina Lispro em Pacientes com
Diabetes Tipo 1 Usando Múltiplas
Injeções Diárias

Para validar o novo IIP, rastreamos a resposta clínica
com os 115 pacientes iniciais em nossa UTI médica (média de idade 62±14 anos, 52% homens, 35%
minorias étnicas, 66% com histórico de diabetes).
Os 3 diagnósticos de admissão mais comuns foram:
insuficiência respiratória aguda (29%), sepse pulmonar (25%) e pneumonia bacteriana (11%). A admissão média da pontuação APACHE III foi de 62±27. O
tempo médio de UTI foi de 9,50 dias (IQR, 4,25-19,75)
e duração de infusão de insulina de 58,5 horas (IQR,
25,0-127,5.) A linha de base BG média foi de 365±81
mg/dl, como meta BG atingida, depois de uma média
de 7,0 horas (IQR, 5,0-11,5). Depois da meta atingida,
a média BG no IIP foi de 155,3±21,7 mg/dl (média,
150 [IQR, 127-180] mg/dl.) A taxa média de infusão
de insulina necessária para atingir e manter a variação da meta foi de 3,9±2,2 unidades/hora. A média
BG nadir foi de 93±26 mg/dl. Episódios de hipoglicemia foram raros, com apenas 0,3% de BGs por hora
registrando <70 mg/dl e apenas 0,02% <40 mg/dl.
Em todos os casos a hipoglicemia foi rapidamente
corrigida usando dextrose intravenosa sem evidentes
resultados desfavoráveis.

Locais: Aurora, CO, St. Louis, MO, Dallas, TX, Seattle, WA,
Valencia, CA, Miami, FL

O IIP Yale atualizado é efetivo e seguro para o controle da BG meta, em pacientes em estado crítico, de
acordo com as atuais orientações nacionais. O protocolo pode ser facilmente implementado pelos hospitais que hoje utilizam o IIP Yale original. n
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Autores: SATISH K. GARG, JANET B. MCGILL, JULIO
ROSENSTOCK, IRL B. HIRSCH, RICHARD E. PETRUCCI,
PING-CHUNG CHANG, ANDERS H. BOSS, PETER C.
RICHARDSON, JAY S. SKYLER

Fonte: 71st Scientific Sessions ADA - I, San Diego, julho de 2011.

Resumo
A insulina Technosphere (TI [Afrezza®]) é uma insulina inalada de ação ultra rápida com farmacocinética
adequada para controlar a glicose plasmática pós
prandial (GPP) com menos hipoglicemia que as terapias atuais. Esse estudo compara a eficácia e segurança da TI versus a insulina lispro (Humalog®)
como a insulina prandial em pacientes com diabetes
mellitus tipo 1 (DM1) que estavam usando um regime
de múltiplas injeções diária (MID) com insulina glargina (G; Lantus®) como insulina basal.
Os pacientes com DM1 (média de idade 38,6±11,82,
39,4±11,46 anos; duração do diabetes 16,8±11,54,
17,6±10,37 anos; IMC 25,.07±3,7, 25,63±3,14 kg/
m2) e uma A1C >7,0% e ≤9,0% foram distribuídos
aleatoriamente para tratamento durante 16 semanas
com TI+G (n=65) ou lispro+G (n=65). Endpoints de
eficácia, pré-especificados, incluíram mudança na
A1C, glicose plasmática em jejum (GPJ), e GPP 1- e
2-horas depois de uma refeição padrão.

Hipoglicemia

Brando a moderado
Severo
Total

Incidência
TI+G
(n=65) n (%)
63 (96.92)
15 (23.08)
63 (96.92)

Lispro+G
(n=65) n (%)
63 (96.92)
23 (35.38)
63 (96.92)

Em 16 semanas, a mudança na A1C foi similar nos
2 grupos e não houve diferença nas doses de G. A
média de mínimos quadrados de tratamento A1C diferente da linha de base foi de -0,10% (SE 0,09; 95%
CI -0,28, 0,07) para TI+G e -0,04% (SE 0,08; 95% CI
-0,19, 0,13) para lispro+G. As diferenças entre os
grupos em tratamento para mudança de linha de
base em GPJ (-32,4 mg/dl [SE 12,4; 95% CI -57,1,
-7,7; P=0,0107]) e GPP 1- e 2-horas (-66,29 mg/dl,
P<0,0001; -34,40 mg/dl, P=0,0175) foram significativamente mais baixas com TI+G versus lispro+G. A
incidência de hipoglicemia foi similar; porém, o total
geral e as taxas de eventos hipoglicêmicos brandos/
moderados (eventos/paciente/mês) foram significativamente reduzidos com TI+G versus lispro+G. Não
foram vistas diferenças nos testes de função pulmonar entre os grupos de tratamento.
O uso de TI foi comparável nas reduções da A1C
para insulina lispro com significativamente menores
GPJ e GPP de 1- e 2-horas e um número menor de
eventos/paciente/mês de hipoglicemia em pacientes
com DM1 em esquema IMD. Um estudo de longo
prazo é necessário para avaliar o benefício clínico de
GJP e GPP mais baixos. n

Tratamento de Tolerância Diminuída
à Glicose com Insulina em
Spray Bucal: 6 Meses de Estudo
Randomizado Controlado
Autores: ANDREA PALERMO, NICOLA NAPOLI, ERNESTO
MADDALONI, ANGELO LAURIA, SILVIA MANFRINI, MARIA
ALTOMARE, SERGIO LEOTTA, PAOLO POZZILLI
Local: Roma, Itália
Fonte: 71st Scientific Sessions ADA - I, San Diego, julho de 2011.

Em pacientes com tolerância à
glicose diminuída (IGT), com as mudanças no estilo

Odds razão
(95% CI)
1.000 (0.137, 7.322)
0.548 (0.254, 1.182)
1.000 (0.137, 7.322)

ValorP

Taxa Evento/pt-mês
TI+G Lispro+G ValorP

1.0000
0.1251
1.0000

5.97
0.19
6.17

8.01
0.18
8.19

0.0269
0.9070
0.0445

de vida e o tratamento com metformina, um terço volta a ter tolerância à glicose normal, um terço continua
com IGT e o resto acaba desenvolvendo DM2. Um
risco aumentado para doença cardiovascular ocorre
nos últimos dois grupos, mesmo que não haja progressão do diabetes. Um estudo anterior de prova-conceito demonstrou que o tratamento com 12 puffs
da insulina em spray bucal obteve uma diminuição
significativa de 29,6% na média de glicose plasmática, em duas horas e uma diminuição de 26,8% em
três horas.

Nós concebemos um
ensaio
controlado,
randomizado, em pacientes com IGT comparando a insulina
spray bucal (Ora-lyn)
(12 puffs por refeição)
mais exercícios físicos
e dieta (grupo de tratamento A, n=16, HbA1c
na entrada 6,06% +
0,5) versus apenas
exercício físico e dieta
(grupo de controle B,
n=16, HbA1c na entrada 5,9% + 0,3). Os
níveis de HbA1c, parâmetros metabólicos e
anticorpos contra insulina foram medidos na linha de
base e a cada 3 meses, nos 6 meses seguintes. O endpoint primário foi a redução da HbA1c de 0,3% em
6 meses de tratamento, entre o grupo experimental e
o grupo controle. Os endpoints secundários incluem
a avaliação de anticorpos contra a insulina (IA), mudanças no peso corporal e número de eventos hipoglicêmicos.
Os indivíduos tratados com insulina spray bucal obtiveram uma redução significativa de HbA1c, se comparados com o grupo de controle (Δ HbA1c 0’- 6 me-
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ses -0,34%+0,1 versus +0,07%+ 0,1 p =0,04). Não
foi vista diferença significativa no peso corporal e não
ocorreram episódios hipoglicêmicos ou outros eventos adversos, durante o estudo, nos dois grupos. Não
foi observada geração de IA nos indivíduos com IGT
tratados com insulina spray bucal.
Esses resultados preliminares indicam que a insulina
spray bucal é um tratamento efetivo, se comparado
com dieta + exercícios físicos, em pacientes com
IGT, reduzindo a HbA1c sem qualquer efeito adverso.
É preciso um ensaio maior para demonstrar os efeitos de longo prazo dessa terapia. n

Insulina Degludec Melhora o
Controle Glicêmico de Longo Prazo
com Menos Hipoglicemia Noturna,
se Comparada com a Insulina
Glargina: Resultados de 1 Ano de um
Ensaio Randomizado Basal-Bolus em
Diabetes Tipo 1
Autores: SIMON HELLER, ANN MARIE O. FRANCISCO,
HUILING PEI, DAVID RUSSELL-JONES
Locais: Sheffield, United Kingdom, Soeborg, Denmark,
Princeton, NJ, United Kingdom, Guildford, United Kingdom
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

A Insulina degludec (IDeg;
nome anterior SIBA), é uma nova insulina basal, que
forma multi-hexâmeros solúveis quando em injeção
SC, resultando em perfil de ação ultra-longo. Esse
ensaio de 1 ano, aberto, treat-to-target, comparou a
eficácia e segurança da IDeg com a insulina glargina (IGlar), ambas administrada SC uma vez ao dia
como tratamento basal-bolus (BB) junto com insulina
aspart prandial. Um total de 629 adultos com diabetes tipo 1 (média: 43,0 anos, duração do diabetes de
18,9 anos, A1C: 7,7%) tratados com insulina BB por,
pelo menos um ano, distribuídos aleatoriamente para
tratamento (3:1) com IDeg ou IGlar. A insulina basal
foi titulada para atingir GJ <90 mg/dl. Uma proporção
similar de indivíduos completou o ensaio com IDeg
(86%) e IGlar (87%). Em um ano, a IDeg e a IGlar melhoraram o controle glicêmico geral (A1C) em 0,4%
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pontos (diferença estimada de tratamento (ETD)
IDeg-IGlar: -0,01% [95% CI: -0,14; 0,11]). Uma proporção similar de indivíduos atingiu A1C <7% com
IDeg e IGlar (40% versus 43%, p=NS). A média GJ foi
reduzida em 23 mg/dl e 25 mg/dl para IDeg e IGlar,
respectivamente (ETD: -5,9 mg/dl [95% CI: -18,6; 6,5]
p=NS). O primeiro momento para satisfazer meta de
titulação foi mais curta com IDeg (média de 5 versus
10 semanas, razão de risco estimada: 1.37 [95% CI:
1,12; 1,67] p=0,002). As taxas de hipoglicemia noturna confirmada (glicose plasmática <56 mg/dl ou episódios severos de acordo com a definição da ADA)
foram 25% mais baixas com IDeg (4,4 versus 5,9
episódios/paciente ano; razão taxa estimada (ERR):
0,75 [95% CI: 0,59; 0,96] p=0,021). Taxas de hipoglicemia geral confirmada foram similares para IDeg e
IGlar (42,5 versus 40,2 episódios/paciente ano; ERR
IDeg /IGlar: 1,07 [95% CI: 0,89; 1,28], p=NS). Média
total final-de-ensaio de doses diárias de insulina foram de 0,75 U/kg para IDeg e 0,82 U/kg para IGlar
com uma divisão ∼50:50 de doses basal:bolus nos
dois grupos, taxas gerais de eventos adversos foram
similares nos dois grupos, sem padrão de tratamento
específico ou agrupamento. Em conclusão, a insulina degludec oferecida como tratamento basal-bolus
com insulina aspart em indivíduos com diabetes tipo
1, melhora o controle glicêmico de longo termo, com
taxas significativamente mais baixas de hipoglicemia
noturna, se comparada com a insulina glargina. n

Um Novo Paradigma no Tratamento
do Diabetes Tipo 2: Adição Sequencial
de Liraglutida à Metformina e, então,
Insulina Basal Detemir
Autores: JULIO ROSENSTOCK, J. HANS DEVRIES,
JOCHEN SEUFERT, DAVID D’ALESSIO, HELENA W.
RODBARD, ANNE B. THOMSEN, HELLE HARTVIG,
STEPHEN BAIN
Locais: Dallas, TX, Amsterdam, The Netherlands, Freiburg,
Germany, Cincinnati, OH, Rockville, MD, Copenhagen,
Denmark, Swansea, United Kingdom
Fonte: 71st Scientific Sessions ADA - I, San Diego, julho de 2011.

Publicações emergentes falam
de agonistas do receptor GLP-1 (GLP-1RA) adicionados à terapia com insulina, mas não existem dados

sobre começar o tratamento com insulina em pacientes com DM2tratados com GLP-1RA nunca antes tratados com insulina. Esse estudo randomizado avaliou a eficácia e segurança de um novo tratamento
para a DM2 com a sequência de intensificação começando com liraglutida 1,8 mg adicionada à metformina (MetLira), seguida da adição da insulina detemir
(IDet) sistematicamente titulada de 10 U/dia para os
incapazes de atingir A1c <7,0% com MetLira. Um estudo de 38 semanas, incluindo um run-in de 12 semanas com MetLira e um período principal de 26 semanas onde, aqueles que conseguiram atingir uma
A1c <7,0% permaneceram no grupo sob observação
(O) e continuaram com a MetLira, enquanto os que
ficaram com A1c ≥7.0% foram aleatoriamente distribuídos para receber MetLira+IDet ou continuaram o
tratamento com MetLira (Control; C). Os pacientes
foram incluídos com Met ou Met+SU, mas o SU foi
suspenso ao entrar no run-in. Depois de 12 semanas
de run-in com MetLira, 61% dos pacientes atingiram
A1c <7,0% com diminuição de A1c (1,3%) e peso
corporal (4,4 kg). Depois de 26 semanas do período principal, os pacientes recebendo MetLira+IDet
experimentaram uma redução extra de 0,5% na A1c,
enquanto a A1c permaneceu estável no grupo MetLira (C). 43% dos pacientes, no grupo MetLira+IDet
atingiram a meta A1c <7% em 26 semanas versus
17% dos que permaneceramcom MetLira (C). O
peso corporal diminuiu em todos os grupos, principalmente durante o run-in (Tabela). As taxas de hipoglicemias menores foram baixas (0,116, 0,029, 0,247
eventos/indivíduo-ano para MetLira (O), MetLira (C),
MetLira+IDet, respectivamente), sem eventos hipoglicêmicos importantes durante o período principal.
Ocorreu náusea transitória em 21% durante o ensaio,
enquanto 4% relataram náusea durante o período
principal. Em conclusão, o IDet adicionado à MetLi-

ra foi seguro, bem tolerado e melhorou ainda mais o
controle glicêmico com baixo risco de hipoglicemia
e perda de peso sustentável nos indivíduos que não
atingiram a meta com MetLira. n

DURAÇÃO-3: Eficiência da Exenatida
Uma Vez por Semana (EQW) e
Insulina Glargina (IG) depois de
84 Semanas em Pacientes com
Diabetes Tipo 2 (DM2)
Autores: MICHAELA DIAMANT, LUC VAN GAAL, STEPHEN
STRANKS, BRUNO GUERCI, LEIGH MACCONELL,
MICHAEL TRAUTMANNAmsterdam, The Netherlands,
Antwerp, Belgium, Adelaide, South Australia, Australia, Toul,
France, San Diego, CA, Indianapolis, IN
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

Resumo
Recentemente relatamos que depois de 26 semanas
de tratamento com EQW versus IG observamos uma
redução superior na A1C, risco reduzido de hipoglicemia e perda progressiva de peso em pacientes com
DM2 usando metformina (MET) ou MET+sulfoniluréia
(MET+SU). Essa extensão de estudo aberto, controlada por comparador, dos estudos anteriormente
relatados, mostra os resultados da continuação da
terapia por um total de 84 semanas.
Dos 456 pacientes, aleatoriamente classificados para
receber EQW ou IG, 196 (EQW) e 192 (IG) fizeram
parte dessa extensão de estudo e 173 (em cada grupo) completaram as 84 semanas. Entre as semanas
26 e 84, os grupos não apresentaram diferenças nos
números de descontinuações, independente da razão (sendo a razão mais comum: decisão do paciente [EQW 9; IG 11]). A dose diária de IG continuou a
ser titulada de 31.1 (SE 1.4) IU em 26 semanas para
34.8 (1.9) IU em 84 semanas. A redução A1C, da linha de base até 84 semanas foi significativamente
maior para EQW, se comparado com IG (-1.2% [SE
0.1]) vs -1.0% [0.1], diferença de tratamento: (-0.2%,
CI: -0.3% to 0.0%; p=0.029), consistente com um
endpoint A1C menor para EQW (7.1% [SE 0.1]), se
comparado com IG (7.3% [0.1]), p=0.029. Da Semana 26 até a Semana 84 os aumentos em A1C foram
observados nos dois grupos de tratamento (EQW
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0.4%; IG 0.3%). Uma proporção similar de pacientes
recebendo EQW vs IG atingiu endpoint A1C <7.0%
(45 vs 37%, p=0.084), ainda uma proporção maior de
pacientes recebendo EQW vs IG atingiu A1C ≤6.5%
(31 vs 20%, p=0.009).
No endpoint os pacientes recebendo EQW perderam
peso (-2.1 kg [SE 0.2]), enquanto os que receberam
IG ganharam peso (2.4 kg [0.2]); diferença de tratamento: [EQW – IG] -4.5 kg (CI: -5.0 kg to -3.9 kg,
p<0.001). Dentro do subgrupo recebendo MET+SU,
ocorreu incidência geral de discreta hipoglicemia (BG
<3.0 mmol/L) de 24% para o grupo EQW e de 54%
para o grupo IG (p<0.001). Para o subgrupo recebendo só MET, 8% dos pacientes EQW vs 32% pacientes
IG, relataram hipoglicemia discreta (p<0.001). Dentre os efeitos adversos que ocorreram em ≥5% nos
pacientes do grupo tratado, mencionamos diarréia,
náusea, vômito e nódulos no local da injeção, muito
mais frequentes no grupo EQW do que no grupo IG
(p<0.05 para cada AE).
Pacientes tratados por 84 semanas com EQW continuaram a experimentar um melhor controle glicêmico
e perda de peso, em geral, sustentada, com um risco
menor de hipoglicemia, se comparados com os pacientes tratados com IG. n

Combinação de Linagliptina e
Metformina Melhora o Controle
Glicêmico em Diabetes Tipo 2: Um
Ensaio Randomizado com Braço
Open-label em Pacientes com
Controle Glicêmico Pobre
Autores: THOMAS HAAK, THOMAS MEINICKE, RUSSELL
JONES, MAXIMILIAN VON EYNATTEN, HANS J. WOERLE
Locais: Bad Mergentheim, Germany, Biberach, Germany,
Bracknell, United Kingdom, Ingelheim, Germany
Fonte: 71st Scientific Sessions ADA - I, San Diego, julho de 2011.

A progressão para a combinação de medicamentos orais para redução da glicose,
em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é
recomendada quando a monoterapia não consegue
atingir as metas de tratamento. Foi feito um estudo
randomizado, de 24 semanas, duplo-cego, controla-
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do por placebo, com 791 pacientes DM2. Os 6 grupos de tratamento incluíram dois grupos recebendo
combinações livres de linagliptina 2,5 mg bid + baixa
ou alta dose (500 ou 1000 mg) de metformina (MET)
bid. Quatro grupos tratados com monoterapia receberam linagliptina 5 mg qd, MET 500 ou 1000 mg
bid ou placebo. Pacientes com linha de base HbA1c
≥11% receberam terapia de combinação aberta
(open-label) com linagliptina 2,5 mg bid + MET 1000
mg bid (n=66). Média de linha de base HbA1c ficou entre 8,5% e 8,7% e 11,8% no grupo aberto. Os
placebo-corrigidos, com mudanças de média HbA1c
ajustadas, depois de 24 semanas, são mostrados na
figura.[figura1]Para a combinação de linagliptina 2,5
+ MET 500 ou 1000, a redução placebo-corrigida
em HbA1c foi −1,3% e −1,7%, respectivamente. Os
dois regimes de combinação foram superiores aos
grupos em monoterapia. Em pacientes com controle
glicêmico pobre, a média de mudança em HbA1c, da
linha de base, foi de −3,7%. As taxas de eventos adversos foram similares para todos os grupos de tratamento. O número total de eventos hipoglicêmicos,
durante o tratamento de combinação, foi baixo (no
total, 5 [1,8%] em pacientes aleatoriamente distribuídos, recebendo linagliptina 2,5 + MET 500 ou 1000).
A diferença no peso corporal, depois do tratamento
com linagliptina 2,5 + MET 1000, se comparado com
MET 1000 foi de −0,23 kg. A combinação de linagliptina e MET foi bem tolerada e o controle glicêmico
melhorou bem mais do que em qualquer monoterapia. A combinação de linagliptina com MET melhora
significativamente o controle glicêmico em direção às
metas de tratamento, sem ganho de peso e com um
risco baixo de hipoglicemia. n
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Dapagliflozina, Metformina-XR ou
Ambas como Terapia Inicial para DM2
Autores: ROBERT R. HENRY, ALEXANDER V. MURRAY,
MARISOL HERRERA MARMOLEJO, DELPHINE
HENNICKEN, AGATA PTASZYNSKA, JAMES F. LIST
Locais: San Diego, CA, Greensboro, NC, Jalisco,
Guadalajara, Mexico, Braine-l’Alleud, Belgium, Princeton, NJ
Fonte: 71st Scientific Sessions ADA - I, San Diego, julho de 2011.

A combinação de metformina-XR (MET) com outro agente anti-diabético, como terapia inicial para o tratamento de DM2, pode ser vantajoso em pacientes com HbA1c de linha de base alta.
Reportamos os dados de dois ensaios randomizados,
duplo-cegos, ativo-controlados, de 24 semanas com
o inibidor seletivo de SGLT2 dapagliflozina (DAPA) e
MET, combinados ou sozinhos, para o tratamento
de pacientes DM2, nunca antes tratados. O Estudo
1 (MB102021) comparou uma dose única diária de
DAPA 5mg + MET, DAPA 5mg isolado e MET isolada.
O Estudo 2 (MB102044) comparou uma dose única
diária de DAPA 10mg + MET, DAPA 10mg isolada e
MET isolada. Em cada ensaio a MET foi titulada para
2000mg (maioria em 2000mg) e pacientes com idades
variando entre 18 e 77 anos e HbA1c 7.5–12% foram
considerados como adequados para inclusão. O endpoint primário foi modificado para linha de base em
HbA1c, em 24 semanas. Os endpoints secundários
incluíram mudanças em GJ e peso. Os dois ensaios
DAPA+MET foram mais efetivos que os com monoterapia, na redução da HbA1c e GJ e mais efetivos que
a MET, na redução de peso (Tabela). Em uma comparação pré-especificada, o DAPA 10mg não foi inferior
à MET, na redução da HbA1c e superior na redução
de GJ e peso. Eventos sugestivos de infecção genital foram relatados em 6,7%, 6,9%, 2,0% (Estudo 1) e

8,5%, 12,8%, 2,4% (Estudo 2) de pacientes nos grupos
DAPA+MET, DAPA e MET respectivamente; eventos
sugestivos de infecção do trato urinário foram relatados em 7,7%, 7,9%, 7,5% (Estudo 1) e 7,6%, 11,0%,
4,3% (Estudo 2) de pacientes. Nenhum evento importante de hipoglicemia foi relatado. Em conclusão,
a combinação DAPA+MET como terapia inicial para
DM2 foi, em geral, bem tolerada e efetiva na redução
da hiperglicemia e do peso. n

Resultados - 24 semanas (LOCF)
Estudo 1 (n=598)
Estudo 2 (n=638)
Méd. Ajust. da linha de
MET
DAPA 5mg
DAPA 5mg
MET
DAPA 10mg
DAPA 10mg
base (SE)
+ MET
+ MET
HbA1c, %
–1.35 (0.09) –1.19 (0.09) –2.05* (0.09)
–1.44 (0.08)
–1.45¶ (0.07)
–1.98* (0.08)
GJ, mg/dL
–33.6 (2.7)
–42.0 (2.7)
–61.0* (2.8)
–34.8 (2.5)
–46.4§ (2.5)
–60.4* (2.5)
Peso, kg
–1.29 (0.24) –2.61 (0.24) –2.66 (0.24)
–1.36 (0.24)
–2.73§ (0.23)
–3.33§ (0.24)
35 (3)
23 (3)
52[dagger] (4) 35 (3)
32 (3)
47‡ (3)
% Pacientes c/
HbA1c<7.0%, ajust. para
linha de base (SE)
Significativo em: *P<0.0001, [dagger]P[le]0.0004, e ‡P[le]0.02 vs ambos DAPA e MET; §P<0.002 vs MET. ¶Não-inferior à MET.
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Reversibilidade de Insuficiência
da Função Renal Induzida por
Fenofibrato em Participantes
Diabéticos Tipo 2 - ACCORD
Autores: JOSYF C. MYCHALECKYJ, TIMOTHY CRAVEN,
UMA C. NAYAK, MARSHALL ELAM, SANTICA MARCOVINA,
WILLIAM SIVITZ, JOANN SPERL-HILLEN, DENISE E.
BONDS, HENRY GINSBERG
Locais: Charlottesville, VA, Winston-Salem, NC, Memphis,
TN, Seattle, WA, Iowa City, IA, Minneapolis, MN, Bethesda,
MD, New York, NY
Fonte: 71st Scientific Sessions ADA - I, San Diego, julho de 2011.

A terapia com fenofibrato é
comumente prescrita para gerenciar níveis elevados
de triglicerídeos em pacientes diabéticos, mas pode
causar um aumento persistente dos níveis de creatinina no soro (SCr) em alguns pacientes, dentro dos 3
primeiros meses depois de iniciada a terapia. A reversibilidade do aumento da SCr, depois de interrompida
a terapia com fenofibrato, é incerta. Nós conduzimos
um estudo subordinado, com e sem o medicamento
para o Ensaio de Lipídios ACCORD, para investigar
as mudanças na função renal, depois da visita de encerramento do Ensaio. Os participantes elegíveis foram recrutados de um estudo prospectivo com 3 grupos, com base nos níveis retrospectivos de SCr no-ensaio: Fenofibrato (F-) Casos (≥20% aumento na
SCr da linha de base até a visita de 4 meses, N=321);
Fenofibrato (F-) Controles (≤2 % aumento, N=175); e
placebo (P-) Controles (sem critério; N=565). A creatinina no soro e a taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) foram medidas no final do ensaio e em 6-8
semanas, depois da descontinuação da terapia com
fenofibrato ou terapia com placebo.
No final do ensaio, F-Casos tiveram os maiores níveis de SCr (±SE) (1,11±0,02 mg/dL) e menores
níveis eGFR (±SE) (72,2±1,3 mL/min/1,73m2) versus F-Controles (1,01±0,02; 80,0±1,7) e P-Controles (0,98±0,01; 83,3±1,0). Depois de 51±10
(±SD) dias sem o medicamento, F-Casos tiveram
uma SCr (0,97±0,02) ainda alta (p=0,0008) e eGFR
(83,5±1,3) ainda mais baixa (p=0,004) que os F-Controles (0,90±0,02; 90,0±1,8) mas não diferente
dos P-Controles (0,99±0,01; 81,6±1,0). A mudança
de cinco anos na função renal de F-Controles foi
comparada com um sub-grupo combinado de P-Controles (≤ 2% aumento em SCr de linha de base

até 4 meses, N=358) e revelou que F-Controles tiveram declínio significativo de SCr (-0,04±0,02 mg/dL,
p=0,04), mas nenhuma mudança em eGFR (0,5±1,4
mL/min/1,73m2); P-controles tiveram aumento significativo de SCr (0,05±0,01, p<0,0001) e declínio de
eGFR (-6,5±1,0, p<0,0001). As diferenças entre os
grupos (F-Controles menos P-Controles) também foram significativas.
Em resumo, no final do estudo, depois de 5,2 anos
de tratamento, os F-Casos voltaram ao mesmo nível
de função renal que os P-Controles e F-Controles
tiveram preservação da função renal, comparados
com um sub-grupo combinado de P-Controles. Os
aumentos em-ensaio associados com o fenofibrato,
em SCr, foram reversíveis e a reversão foi essencialmente concluída depois de 51 dias de suspensão do
medicamento. n

O Colesevelam HCl Melhora a
Clearance da Glicose Plasmática em
Jejum e Disposição Glicolítica de
Glicose Oral, mas Não Tem Efeito na
Taxa de Aparência de Glicose Oral ou
Gliconeogenese
Autores: CARINE BEYSEN, ELIZABETH J. MURPHY,
SCOTT M. TURNER, KRISTIN D. DEINES, JOAN PROTASIO,
ALEXANDER J. GLASS, TIMOTHY RIIFF, ELLEN L. TSANG,
MARC K. HELLERSTEIN
Locais: Emeryville, CA, San Francisco, CA, Berkeley, CA
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

O Colesevelam (COL) é um
sequestrador de ácido biliar aprovado para o controle glicêmico em indivíduos com diabetes tipo 2
(DM2). O objetivo desse estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo foi o de elucidar
o mecanismo de redução de glicose do COL. Os indivíduos com DM2 (A1C, 6,7-10,0%) foram aleatoriamente distribuídos para o grupo recebendo 3,75g/d
COL (n=27) ou placebo (n=28) por 12 semanas e
estudados na linha de base e no pós-tratamento. A
produção de glicose endógena em jejum (PGE), gliconeogenese (GNG), glicogenólise e clearance de
glicose foram medidas usando [U-13C6] glicose e [213C1] glicerol. A taxa de aparência para glicose oral
(refeição Ra), PGE pós-prandial, taxa de aparência
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de glicose total (total Ra) e taxa de disposição de glicose total (total Rd) foram mensuradas durante uma
refeição-teste usando um método traçador duplo. A
disposição glicolítica de glicose oral é a quantidade
de 2H2O liberado de 15g de [6,6-2H2] glicose administrada com a refeição-teste. Foram medidos a
glicose plasmática, insulina, (GLP-1) total, polipeptídio insulinotrópico(GIP), glicose dependente total e
concentrações de glucagon durante o jejum e depois
da refeição teste.
Os resultados são diferenças de tratamento em média mínimo quadrado ± SE.
Comparado com o placebo, o COL melhorou o A1C
(-0,6 ± 0,2 %, P<0,01), glicose de jejum (-23 ± 11
mg/dl, P<0,05), glicose AUC (-24 ± 12 mg/dl/min,
P<0,05), clearance de glicose de jejum (0,31 ± 0,11
ml/kg FFM/min, P<0,01) e disposição glicolítica de
glicose oral (6 ± 2 % carga, P<0,01). O COL não
teve efeito na GNG de jejum, refeição Ra, PGE pós-prandial, Ra total e Rd total. A PGE de jejum e a glicogenólise aumentaram com placebo (P<0,05) mas
permaneceram inalterados com COL (o efeito do tratamento foi NS).
Comparado com placebo, o COL aumentou a GLP-1
total de jejum (10 ± 4 pmol/l, P=0,01), total GLP-1
AUC (8 ± 3 pmol/l/min, P<0,01), GIP AUC (13 ± 3
pmol/l/min, P<0,01) e HOMA-B (18 ± 5%, P<0,01)
enquanto a insulina, glucagon e HOMA-IR permaneceram inalterados. O COL, um agente não absorvido,
melhorou o metabolismo da glicose de tecido nos estados jejum e pós-prandial que estavam associados
com uma resposta de incretina aumentada. n
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Comparação de 3 Regimes
Intensificados com Insulina
Adicionados à Terapia Oral para
o Tratamento do Diabetes Tipo 2:
Insulina Aspart Pré-Misturada, Duas
Vezes ao Dia versus Glargina Mais 1
Glulisina Prandial ou Gradual Adição
de Glulisina na Glargina
Autores: MATTHEW C. RIDDLE, ALEKSANDRA VLAJNIC,
BEVERLY A. JONES, JULIO ROSENSTOCK
Locais: Portland, OR, Bridgewater, NJ, Lake Mary, FL,
Dallas, TX
Fonte: 71st Scientific Sessions –
ADA – I, San Diego, julho de 2011.

O debate é sobre como avançar mudando uma terapia oral mal sucedida para
uma terapia com insulina intensificada para o tratamento de diabetes tipo 2. Um estudo randomizado,
de 60 semanas, aberto compara a eficácia, hipoglicemia e peso corporal (PC), depois da adição de pré-misturada BID 70/30 protamina-aspart/aspart (PREMIX, n=192), glargina +1 dose glulisina prandial
(GLARG+1, n=189) ou glargina mais glulisina gradual (GLARG+0-3, n=191). Média de linha de base (BL)
A1C foi de 9,4% depois de 4 semanas de run-in com
2-3 agentes orais; média de idade de 54 anos, duração do diabetes de 9 anos, BMI 33,2 kg/m2. A insulina foi titulada em busca de uma glicemia em jejum e
pré-prandial de <100 mg/dL com A1C <6,5%. Cada
regime reduziu a A1C (Figura), porém mais pacientes
randomizados para GLARG+1 tiveram em 60 semanas A1C <7% (49%, P<0,025) ou para GLARG+0-3
(45%, P<0,05), se comparado com os randomizados para PREMIX (39%) e mais pacientes atingiram

GLARG+1
PREMIX
ER
%
ER
%
12.2[plusmn]1.7 72[plusmn]4 7.1[plusmn]1.0b 63[plusmn]4a

BG <70mg/dL+
sintomas
BG <50mg/dL + 1.9[plusmn]0.3 46[plusmn]4 0.8[plusmn]0.2c
sintomas
BG <36mg/dL
0.2[plusmn]0.1 14[plusmn]3 0.1[plusmn]0.0b
demanda
0.2[plusmn]0.1 8[plusmn]2 0.1[plusmn]0.0
assistência
Coma ou
2[plusmn]1
convulsões
ER[plusmn] SE, aP<0.05, bP<0.01, cP<0.001 vs PM

essa meta sem hipoglicemia com GLARG+1 (24%,
P<0,05) ou GLARG+0-3 (24%, P<0,01), se comparado com PREMIX (14%). Média de ΔA1C em endpoint
(última observação feita [LOCF]) foi de -1,8±0,1%
com PREMIX versus -2,1±0,1% (P=0,06) e -2,2±0.1%
(P<0,01) com GLARG+1 e GLARG+0-3. [figura1]
ajustado com taxas-evento por paciente-ano (ER) e
incidências (%) para categorias de hipoglicemia são
relatados acima.[tabela1] ΔBW em 60 semanas foi similar entre os regimes. Conclusão: proporções signi-

GLARG+0-3
ER
%
7.2[plusmn]1.0b 60[plusmn]4a

33[plusmn]4b

0.9[plusmn]0.2c

32[plusmn]4b

9[plusmn]2
7[plusmn]2

0.2[plusmn]0.0
0.2[plusmn]0.1

11[plusmn]2
10[plusmn]2

0

0.4[plusmn]0.4

ficativamente maiores de pacientes atingiram a meta
de A1C <7% nos dois regimes com glargina, com
menos hipoglicemia, se comparado com a insulina
pré-misturada. n
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Uma opção discreta e
elegante para aplicar insulina
de maneira simples e segura.

ACOMPANHA
ESTOJO PORTÁTIL
EXCLUSIVO

Disponível
em 2 cores

AJUSTE
PERFEITO DA
DOSE - PRECISÃO

SOFISTICAÇÃO

FÁCIL
VISUALIZAÇÃO
DO REFIL

Humapen Luxura é um dispositivo para aplicação de insulina.

© Copyright Eli Lilly do Brasil. Junho de 2011. Todos os direitos reservados. P2HP138

É divertido ser criança!
Festa do pijama, risadas, passear com
os amiguinhos, almoçar fora...
Agora tudo fica mais fácil para seu
filho e para a família com Luxura HD.

caneta de meia unidade

Caneta para
aplicação de
insulina

Precisão de dose em incrementos de
meia em meia unidade até 30 unidades1
Dose exata1
Conveniente e durável

1 - Clark PE et all. Half-Unit Dose Accuracy with HumaPen® Luxura™ HD: An Insulin
Pen for Patients Who Need Precise Dosing. J Diabetes Sci Technol 2010; 4(2):353-356.
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KIBON

NESTLÊ

Sorvete Balance

Picolé Molico Frutas

•• Sorvete de Massa
•• Sabores: Creme e Napolitano
•• Potes de 1 litro (542gr.)
•• 47% menos gorduras (Napolitano)
•• 53% de redução em calorias (Creme)
•• Com sorbitol e sucralose
•• Não contém açúcar
•• Com Selo de Qualidade e Confiança Anad

Apresentação: Sorvete sabor creme coberto com sorbet de pêssego, manga, abacaxi e maracujá ou coberto com sorbet de morango, amora e framboesa.

WOW NUTRITION
Pudim Diet Doce Maior
•• Apresentação: Pudins
Doce Menor
•• Edulcorante:
Aspartame,
Acessulfame k
•• Embalagem: Caixa com
12,5g
•• Sabores Pudins:
Chocolate, Baunilha,
Caramelo, Coco e
Morango.
•• Não contém ciclamato
e sacarina que confere
nesse tipo de produto
sabor residual amargo.
•• Apenas 21kcal por
porção.
•• Agora com o selo
de “Qualidade e
confiança” ANAD
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Sabores:
•• Frutas Amarelas e Frutas
Vermelhas
•• 0% da adição de açúcar
•• Redução em gorduras (*)
•• Redução em calorias (*)
•• Com Selo de Qualidade
e Confiança Anad
* Cobertura à base de água

SHEFA

Alimento a base de Soja
•• Apresentação:
Embalagem
Tetra Pak
•• Peso Líquido:
1 Litro
•• Sabores: Laranja
e pêssego, maçã,
uva, maracujá e
frutas vermelhas;
•• Sem adição
de açúcar
•• Adoçado com
sucralose e
acessulfame K;
•• Com selo de
qualidade e
confiança ANAD.
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Implante para Abrir Artérias só
Funciona em Metade dos Casos, diz
Pesquisa
Com exceção de situações de emergência,
quando stent quase sempre é útil, há risco alto
de ineficácia ou dano
Médicos dos EUA e do Brasil apontam exagero no
uso de procedimento em pacientes com problemas cardíacos
Metade dos stents (implantes para desobstruir artérias) colocados em procedimentos não urgentes tem
benefício incerto ou inadequado, revela estudo feito
nos EUA.
A pesquisa, publicada no periódico “Jama”, avaliou
500.154 procedimentos para a desobstrução das artérias realizados em 1.901 hospitais americanos em
2009 e 2010.
A conclusão foi que, quando se trata de uma emergência (um infarto, por exemplo), a indicação dos
stents está correta em 98% dos casos.
Quando o caso não é urgente, porém, apenas 50,4%
das indicações estavam corretas. Na outra metade,
38% tiveram benefício incerto e 11,6% foram inadequadas.
Nos EUA, os stents farmacológicos, que liberam
substâncias facilitadoras da desobstrução, são usados em 75% dos casos. No Brasil, estima-se um número bem menor (60 mil, o equivalente a 30% do total) porque eles só estão disponíveis na rede privada.
Ainda assim, a taxa de uso de stents com remédios
no país dobrou nos últimos cinco anos, segundo dados da Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares.

Polêmica
Uma das vantagens do stent é o fato de ele desobstruir a artéria imediatamente e de forma bem menos
agressiva que a cirurgia tradicional. Mas o procedimento é indicado apenas a pacientes com perfis específicos com uma isquemia (deficiência na irrigação
sanguínea) de grande porte, por exemplo.
O cardiologista Paul Chan, um dos autores da pesquisa, defende a necessidade de melhorar o treinamento dos médicos para fazer as indicações do
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tratamento. Mas outros estudos mostram que, por
trás das indicações desnecessárias, há um jogo de
interesses entre a indústria desses dispositivos e os
cardiologistas. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de
2011.

Estudo Mostra que Diabetes já
Atinge 10% da População Mundial
Pesquisa em 200 países indica que a doença
virou epidemia global; incidência é maior em
nações em desenvolvimento
Quase 10% de toda a população mundial adulta tem
diabetes, e a incidência da doença está aumentando
rapidamente. Como ocorre nos Estados Unidos e em
outros países desenvolvidos, a falta de atividade física e a obesidade da população representam as principais causas do problema também nos países em
desenvolvimento, como a Índia e parte da América
Latina, do Caribe e do Oriente Médio.

Para as mulheres com mais de 25 anos, o aumento
foi de 7,5% para 9,2%.
“Este deve ser um dos traços que definirão a saúde
mundial nas próximas décadas”, disse Majid Ezzati,
epidemiologista e bioestatístico da Faculdade Imperial de Londres, que liderou o estudo.
“Temos o simples fato da magnitude do problema.
Além disso, diferentemente da pressão alta e do colesterol, não há tratamentos eficazes contra a diabetes.” n
Fonte: O Estado de São Paulo, Caderno Vida, Junho de
2011.

SUS Terá de Dar Insulina Mais
Segura a Crianças
Justiça Federal de SP obriga ainda
fornecimento de agulha mais fina
Ainda cabe recurso à decisão; caso ela não seja
cumprida, está prevista uma multa diária de R$
1.000

Teste de sangue nos EUA para detectar diabetes

A Justiça Federal de SP concedeu liminar que obriga
o SUS a fornecer insulina considerada mais eficaz e
segura à crianças diabéticas de todo o Estado. Cabe
recurso.

Essa é a conclusão de um estudo publicado no final
de semana pela revista médica Lancet, que acompanhou nas últimas três décadas os padrões no desenvolvimento da diabetes e os valores médios das
leituras do nível sanguíneo de açúcar em cerca de
200 países e regiões.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que não
havia sido comunicada oficialmente sobre a liminar e
que aguardaria a notificação para se manifestar.

O resultado da pesquisa traz a previsão de grandes
custos e do fardo das complicações físicas nos próximos anos do século, pois a doença aumenta o risco
de a pessoa sofrer ataque cardíaco, insuficiência renal, cegueira e certos tipos de infecção.

Nela, o procurador Jefferson Aparecido Dias pede
que o SUS forneça a insulina Glargina (Sanofi Aventis), canetas aplicadoras e agulhas de 5 mm.

“O estudo confirma aquilo que muitos suspeitavam: a
diabetes se tornou uma epidemia global”, disse Frank
Hu, epidemiologista da Faculdade de Saúde Pública
de Harvard, que não participou dos trabalhos.
“Isso tem o potencial de sobrecarregar os sistemas
de saúde de muitos países, principalmente aqueles
em desenvolvimento.”
Incidência: Em todo o mundo, a incidência da diabetes em homens com mais de 25 anos aumentou de
8,3% em 1980 para 9,8% em 2008.

A ação civil pública que motivou a liminar foi proposta
pelo Ministério Público Federal em setembro de 2010.

Para ele, a medida vai garantir meios mais eficazes
e menos dolorosos para o tratamento das crianças.
Não há uma estimativa do custo da medida nem
quantas crianças serão beneficiadas.
Um ponto que deve ser questionado pelo governo estadual é o fato de a ação pedir uma marca específica
de insulina. Existe outra no mercado, a Determir (Novo
Nordisk), com mecanismo de ação semelhante.
Hoje, o SUS distribui insulinas mais antigas (regular
e NPH) e agulhas mais longas (de 8 a 12 mm) para a
aplicação do medicamento. Segundo a procuradoria,
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essas agulhas são mais doloridas, podem atingir o
músculo e provocar tremores e tontura.
O SUS terá o prazo de 30 dias, após tomar ciência da
decisão, para passar a fornecer os medicamentos e
insumos. Em caso de descumprimento, está prevista
multa diária de R$ 1.000. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano, Junho de
2011.

NOTA DO REDATOR: A Liminar foi cassada em
Agosto.

Elo Entre Sal e Doenças do Coração
Não é Automático
Estudo internacional com 6.257 pessoas diz
que sódio pode até ser protetor
Especialistas admitem que vários fatores podem
influir no risco cardíaco, mas ainda assim pedem
cautela
Ninguém discute mais que o consumo excessivo de
sal faz subir a pressão sanguínea. Mas um estudo em
grande escala dos efeitos da redução do sal na dieta
teve resultados inconclusivos.
A análise de sete pesquisas internacionais, envolvendo 6.257 pessoas, das quais 665 morreram (293 por
doenças cardiovasculares) não apontou um elo claro
entre a diminuição da pressão resultante do menor
consumo de sal e a prevalência dessas doenças, ou
a morte causada por elas.
O trabalho foi feito pela Cochrane Collaboration, uma
rede internacional de pesquisadores, e publicado na
revista médica “American Journal of Hypertension”. A
equipe, liderada por Rod Taylor, da Universidade de
Exeter, Reino Unido, garimpou 3.035 artigos e terminou com apenas sete estudos relevantes.
“A crença de que a redução da ingestão de sódio teria benefício cardiovascular se baseia no fato de que
poderia reduzir a pressão arterial. Essa hipótese ignorou a possibilidade de que tal mudança poderia ter
outros efeitos”, disse à Folha o editor do “American
Journal of Hypertension”, Michael Alderman.
“Reduzir o sódio na quantidade necessária para
afetar a pressão do sangue também aumentou a resistência à insulina, a atividade do sistema nervoso
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simpático e a secreção de aldosterona. Tudo isso aumenta os eventos de doença cardiovascular”, continua Alderman.

Licença para comer?
O estudo não é uma “licença para comer salgadinhos”, contudo; ele simplesmente mostrou que a redução do consumo de sódio não é necessariamente
boa para todos. Houve até casos em que a redução
do consumo foi nociva em pacientes com insuficiência cardíaca.
Um dos sete estudos, feito na Itália com pacientes
com insuficiência cardíaca, testou qual grau de ingestão de sal teria melhores efeitos de proteção cardiovascular. Tanto as mortes como a hospitalização
diminuíram 25% nos pacientes que consumiam 2,7
gramas de sódio por dia, contra os que só ingeriam
1,8 g.

O DOBRO
O brasileiro consome em média 8,2 gramas de sal
por dia (3,3 gramas de sódio), mais que as recomendações internacionais de ingestão de um máximo de
6 gramas (2,4 gramas de sódio), o equivalente a uma
colher de chá.
“Isso é duas vezes o que consome um europeu ou
americano. É um problema de hábito”, afirma o médico Ricardo Pavanello, supervisor de cardiologia clínica do Hospital do Coração (SP).
Enquanto se estima que o americano consuma 75%
do seu sódio via alimentos processados, o brasileiro
tem o hábito de colocar sal na comida. “Mesmo antes
de provar o gosto”, diz Pavanello.
Justamente por isso, a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e o Ministério da Saúde lançaram
a Campanha de Redução do Consumo de Sal em supermercados em Brasília.
O objetivo, diz a Anvisa, é “conscientizar os consumidores sobre a redução do uso do sal e orientá-los a
fazer escolhas mais saudáveis”, como os alimentos
cujos rótulos indicam um teor menor de sódio na sua
composição. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de
2011.

Diminuição do Iodo no Tempero é
Nova Proposta de Órgãos de Saúde

Açúcar Causa Dependência Como
Álcool e Cigarro

Outro componente do sal de cozinha está em discussão pelas autoridades de saúde. A Anvisa está
propondo reduzir a quantidade do elemento químico
iodo no sal para uma média de 15 a 45 mg de iodo
a cada quilo do produto. A norma atual diz que o sal
deve ter de 20 a 60 mg de iodo a cada quilo.

Endocrinologista americano lança polêmica ao culpar o
consumo de doces e até sucos pela epidemia de obesidade

Deficiência de iodo é a causa mais comum de retardo mental capaz de ser prevenida. E a maneira internacionalmente usada para prevenir isso é adicionar
pequenas quantidades de iodo no sal. Trata-se da
mais simples e barata medida de saúde pública do
planeta.
Além de reduzir o retardo mental e a surdo-mudez
em crianças, o iodo evita o bócio (aumento do volume da glândula tireoide).
Mas, como o brasileiro é um voraz comedor de sal,
algumas pessoas poderão estar ingerindo bem mais
iodo do que o necessário. E, em vez de ajudar o funcionamento da tireoide, o excesso de iodo pode ser
deletério.
Isso pode levar a casos de tireoidite de Hashimoto,
doença autoimune caracterizada pela inflamação da
tireoide. Seus sintomas são fadiga crônica e ganho
de peso.
O sal iodado tem interferência direta na tireoide, e a
tireoide no coração. A tireoide hiperativa gera toxicidade que afeta o coração.
Uma opção para algumas pessoas é utilizar o chamado “sal light”, com teor de sódio reduzido, no qual
parte do cloreto de sódio é substituído por cloreto de
potássio.
Mas o sal light não vai resolver o problema populacional. É mais caro, tem menor disponibilidade e
não resolve o problema de mudar o hábito como um
todo. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de 2011.

Açúcar é veneno. Do mais natureba, o mascavo, até o
suco de fruta ou o famigerado xarope de milho, o açúcar
está por trás de doenças cardíacas, diabetes e câncer.
E deveria ser proibido para menores de 21 anos, como o
álcool e o cigarro.
É com essas declarações polêmicas que o americano
Robert Lustig, endocrinologista pediátrico da Universidade da Califórnia em San Francisco, ganhou fama internacional nos últimos anos.
Sua palestra “Açúcar: a verdade amarga” teve mais de
900 mil acessos no YouTube (tinyurl.com/ldgu9k). Há
duas semanas, suas teses foram tema da reportagem de
capa da revista do “New York Times”. Abaixo, os principais trechos da entrevista que ele concedeu à Folha, por
telefone.
O senhor defende que as pessoas eliminem totalmente o açúcar da dieta?
Não, eu não sou um “food nazi”Eu como açúcar, mas
muito pouco. Nosso corpo tem uma capacidade muito
limitada para metabolizar o açúcar e nós vivemos muito
acima dela. Não precisamos de frutose para viver. Nosso
corpo ficaria muito bem sem nenhuma frutose [açúcar refinado, a sacarose é composta de 50% de frutose e 50%
de glicose].
Qual é o máximo de frutose que deveríamos ingerir?
Não temos certeza. Mas uma estimativa é 50 g por dia.
Meus estudos mostram as similaridades entre frutose e
álcool. Eles são metabolizados da mesma forma, no fígado. E nós sabemos qual é o limite de toxicidade para o
álcool: 50 g. A epidemia de obesidade começou quando
o consumo de frutose ultrapassou os 50 g por dia [ou
100 g de açúcar, o mesmo que duas latas e meia de refrigerante].
A Associação Cardiológica Americana publicou uma
orientação, em agosto de 2009, da qual eu sou coautor,
dizendo que o consumo atual de açúcar nos EUA é de
22 colheres de chá por dia. Deveríamos reduzir isso para
nove colheres no caso de homens e seis no caso de mulheres.
Qualquer açúcar é ruim, não importa se é mascavo ou
xarope de milho?
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Todos são igualmente ruins.
Deveríamos substitui-los por adoçantes artificiais?
Adoçantes artificiais são uma questão complicada. Não
fizemos todos os testes para saber o que os adoçantes
fazem no organismo.
Segundo uma linha de estudos, uma vez que a língua sente o sabor doce, o cérebro se prepara para a entrada do
açúcar no sangue. Se ele não entra, o cérebro fica confuso, o que pode levar a um aumento no consumo de açúcar.
Há estudos ligando o consumo de adoçantes a obesidade e doença cardíaca.

car causam dependência. Sal e gordura causam hábito,
mas não dependência.
Como o senhor explica os efeitos nocivos do açúcar?
Quatro alimentos foram associados à doença metabólica
crônica: gorduras trans, aminoácidos de cadeia ramificada [soja], álcool e frutose. A frutose, quando é metabolizada, libera substâncias tóxicas chamadas espécies
reativas de oxigênio [radicais livres], que levam a danos
nas células no longo prazo, envelhecimento e, potencialmente, câncer. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de 2011.

Qual a alimentação que os pais devem dar a seus filhos?
Crianças devem comer comida de verdade.
Mas isso inclui suco de fruta natural...
Não, suco de fruta, mesmo natural, não é comida de verdade. Deus fez suco de fruta? Não. Deus fez fruta. Qual é
a diferença entre a fruta e o suco? Fibras.
A fibra é a parte boa da fruta, e o suco, a má.
Sempre que há frutose na natureza, há muita fibra “há
uma exceção, o mel, mas este é policiado pelas abelhas.
As fibras limitam a velocidade da absorção dos carboidratos e das gorduras do intestino para a corrente sanguínea. Quanto mais rápido a energia sai do intestino e
vai para o fígado, maiores as chances de danificar o órgão.
Quando o senhor diz que crianças devem comer comida de verdade, isso inclui um sorvete no fim de semana?
Sim. Quando eu era pequeno, sobremesa era uma vez
por semana. Hoje, é uma vez por refeição. Esse é o problema. Eu tenho duas filhas pequenas e é isso que faço.
Se é dia de semana e elas querem sobremesa, ganham
uma fruta. Uma bola de sorvete, só no fim de semana.
Elas seguem as regras e não ficam sonhando com doces.
O senhor propõe que a venda de doces e refrigerantes
seja proibida para menores, como cigarros e álcool?
Sim. Refrigerantes não têm valor nutritivo, não fazem nenhum bem às crianças. Se os pais quiserem que seus
filhos tomem refrigerante, que comprem para eles.
Não é exagero comparar açúcar a álcool e cigarros?
Não. Cigarros e álcool causam dependência, e açúcar
também. Nos refrigerantes, tanto a cafeína como o açú-

Efeito Rápido é Atrativo de Nova Pílula
Para Impotência
Versão solúvel com sabor menta é arma contra
concorrência dos genéricos
Comprimidos agem a partir de 15 minutos após o
uso; princípio ativo é o mesmo das fórmulas tradicionais
Um comprimido para disfunção erétil com sabor de
menta e que se dissolve na boca acaba de ser lançado
no mercado brasileiro.
A nova versão do Levitra (vardenafila), da Bayer, vem em
embalagem “discreta”, para parecer mais um chiclete
do que um remédio.
Sua absorção é mais rápida do que a do comprimido
comum. A partir de 15 minutos após o consumo, os efeitos já começam, contra 40 minutos da pílula tradicional.
Em março, a Pfizer, fabricante do Viagra, lançou uma
versão mastigável, também com sabor menta, no México. Batizado de Viagra Jet, o comprimido ainda não tem
previsão de lançamento no Brasil.
A Eli Lilly, fabricante do Cialis (tadalafila) fez sua investida no ano passado, quando criou uma forma de uso
diário do remédio.
Isso dispensa o homem de ter que planejar o ato sexual,
porque a ação da droga é constante.
A patente do Viagra, expirada em abril de 2010, permitiu
a venda dos genéricos da sildenafila, princípio ativo do
remédio. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de 2011.
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“Solução Caseira” Barateia Diálise,
diz Nova Pesquisa

Conselho de Medicina diz ser contra
veto a emagrecedores

Ampliar tratamento em casa levaria a
economia de R$ 69 mi em cinco anos

Documento divulgado pela entidade diz
que Anvisa desconsiderou argumentos dos
médicos a respeito de inibidores de apetite

Comparação feita pela Unifesp leva em conta internação, transporte e perda de produtividade
Estudo realizado pela Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo) mostrou que o país poderia economizar R$ 69 milhões em cinco anos se ampliasse para
20% a parcela de pacientes renais crônicos que realizam diálise em casa.
O montante seria suficiente para colocar outras 1.319
pessoas em tratamento. Segundo o Ministério da
Saúde, em 2010 havia 79,4 mil pacientes em tratamento dialítico no SUS. Desses, apenas 6.000 (7,5%)
realizavam a chamada diálise peritoneal, em que o
próprio paciente ou familiares fazem a filtragem do
sangue para substituir a função dos rins.
O procedimento é realizado através da infusão e drenagem de um líquido por um cateter abdominal e sai
5% mais barato do que a hemodiálise convencional,
que usa uma máquina de filtragem e é feita em centros médicos.
A conta leva em consideração não o custo do procedimento em si -que, na diálise peritoneal, é mais
caro- mas também os gastos de um ano com medicamentos, internações, transporte e afastamento do
trabalho.
Para fazer a hemodiálise, o paciente, em geral, precisa ir três vezes por semana ao centro médico, onde
permanece durante quatro horas.
Já os que fazem diálise peritoneal realizam o procedimento diariamente, em casa. Nas seis horas entre
a infusão e a drenagem do líquido, podem realizar
suas atividades.
Para evitar infecções, porém, é preciso ter cuidado
com as condições de higiene. Por isso, o paciente e
seus familiares recebem treinamento antes de começar a empregar a técnica. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de
2011.
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A Anvisa deve anunciar se vai proibir a venda da sibutramina e de outros três inibidores de apetite (anfepramona, femproporex e mazindol) no fim de agosto.
O CFM (Conselho Federal de Medicina) lançou uma
nota de repúdio à proibição dos remédios inibidores
de apetite.
O documento, segundo o CFM, é um alerta à sociedade e aos profissionais de saúde sobre os riscos
de um possível veto do comércio desses remédios
no país.
O conselho afirma que, nos últimos meses, as entidades médicas participaram de debates e reuniões
sobre o assunto com a Anvisa, mas diz que seus argumentos têm sido desconsiderados.
A nota diz que isso pode resultar na proibição dos
medicamentos como medida unilateral e autoritária
da Anvisa, o que interfere na autonomia dos médicos
e dos pacientes e coloca milhões de brasileiros em
risco.
Segundo o documento, a proibição da venda dos
inibidores de apetite pode ainda agravar quadros
de saúde de pacientes com dificuldade de reduzir o
peso apenas com dietas e exercícios.
Em vez do veto às drogas, o CFM e outras entidades
médicas já propuseram à Anvisa o uso de critérios
rigorosos para controlar a sua venda, da mesma forma que já ocorre com outras substâncias, como os
antibióticos.
O CFM acredita que o veto pode criar um mercado
paralelo que vai expor os pacientes aos riscos do uso
dos remédios sem supervisão.
O conselho diz que as entidades médicas recorrerão
à Justiça, se preciso, “para proteger a saúde da população”. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Agosto de
2011.

População com Diabetes Mais Que
Dobra em 30 Anos
Estudo com dados de 199 países e territórios
mostra que mundo tem hoje cerca de 350
milhões de diabéticos
Envelhecimento e crescimento da população e aumento das taxas de obesidade levam à epidemia
O número de adultos com diabetes no mundo mais
que dobrou nas últimas três décadas, chegando a
quase 350 milhões de pessoas.
A conclusão é de um estudo global publicado na
prestigiosa revista médica “Lancet”. Foram levantados dados de 199 países e territórios, de 1980 a 2008.
O número é bem maior do que o que constava em
uma previsão publicada em 2009 no periódico “Diabetes Research and Clinical Practice”, que estimava
o número de diabéticos em 285 milhões.

As diferenças podem ser explicadas pelo maior número de estudos usados pela pesquisa do “Lancet”
e pela diferença de metodologias.
O estudo foi conduzido por pesquisadores do Imperial College London e de Harvard, e teve apoio da
Organização Mundial da Saúde.
Dos 347 milhões de pessoas no mundo que têm diabetes, 40% estão na China e na Índia, e outros 10%,
nos Estados Unidos e na Rússia.

Obesidade
Grande parte desse aumento (70%), segundo a pesquisa, se deve ao crescimento e ao envelhecimento da
população (o que aumenta o risco de diabetes).
Há também uma parcela de “culpa” no aumento mundial do IMC (Índice de Massa Corpórea), principalmente entre as mulheres, de acordo com a pesquisa. n
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Saúde, Junho de
2011.
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Educação em Saúde no D.M.
Programas de Aprendizagem em Foco
Pedagoga Prof. Dra. Mary
Rosane Ceroni
Coord. Curso Pedagogia Centro de Ciências e Huma
- Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Resumo
Este trabalho é uma proposta de atualização de educadores da área da saúde, ao oferecer subsídios didático-pedagógicos para a construção de programas
de aprendizagem em foco, que auxiliem na melhoria
da qualidade de vida do paciente, na mudança de
hábito, no controle da glicemia, entre outros.
Observa-se que para a elaboração de ações de
aprendizagem, são consideradas temáticas em contexto, com vivência de técnicas que contribuem com
a organização de idéias e a prática, ou leitura da realidade, configurando a dúvida intelectual em relação
aos quadros teóricos estudados pelos educadores
das diferentes áreas do conhecimento, num posicionamento multi inter e/ou transdisciplinar. Esta proposta é também uma colaboração na elaboração de
ações que sensibilizem e conscientizem o paciente
de diabetes no que se refere aos cuidados necessários para tornar-se agente do próprio tratamento.
Palavras-chave: Educação em Diabetes. Atualização
de Educadores. Programas de Aprendizagem.

D.M. 1 E D.M. 2 - Etiopatogenia e
Fisiopatogenia
Dra. Lenira Cristina Stella
Médica Endocrinologista da
Clinica de Endocrinologia do
Dr. Fadlo Fraige Filho

O diabetes tipo 1 (DM1) e
tipo 2 (DM2) diferem tanto
nas suas circunstâncias causais que podem ser considerados doenças diferentes.
O DM1, de origem autoimune, relaciona-se à suscetibilidade HLA, relacionada aos haplótipos DR3 e DR4;
DQA1 e DQB1, altamente prevalentes nos portadores desta doença. Ainda assim, a hereditariedade na
transmissão do DM1 é menos exuberante quando
comparada ao DM2. Isto de deve ao fato de que a
susceptibilidade individual necessita obrigatoriamente de um evento precipitante, a partir do qual anticorpos são gerados contra antígenos das células beta
pancreáticas. Postulam-se hipóteses, mas os fatores
precipitantes não estão completamente elucidados.
Sabe-se que o número de anticorpos diferentes gerados correlacionam-se à velocidade da apoptose das
células beta e consequente início do quadro clínico.
Por sua vez, no DM2 do obeso a apoptose das células beta decorre da produção de citocinas como FNT,
IL-6 e resistina pelo tecido adiposo, exercendo um
efeito de lipotoxicidade sobre as células beta. A redução da sensibilidade insulínica culminando com a dificuldade de exposição do GLUT4 para a captação da
glicose plasmática leva ao acúmulo de ácidos graxos
livres na mitocôndria e redução da capacidade oxidativa com geração de radicais livres, ocasionando a
apoptose da célula.
A pandemia de obesidade sinaliza para o crescente
número de portadores de DM2, justamente pela afinidade entre ambos, por vezes chamada “diabesidade” como sendo uma doença única.
Soma-se ainda, a susceptibilidade genética ao DM2,
que inclui também os 20% dos portadores em peso
adequado. Caracteriza-se por herança poligênica, o
que remete à possibilidade de defeitos em variadas fases desde a produção e ação da insulina e dos GLUTs.
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Assim, a susceptibilidade genética aliada a condições ambientais antecipa o aparecimento do DM2,
propiciando o aumento da prevalência de limitações
crônicas decorrentes do tempo de doença.

...............................................
Conheça o Que São BIOSSIMILARES

Prof. Dr. Domingos Malerbi
Médico Endocrinologista Diretor SBD

À medida que vão vencendo as patentes dos produtos farmacêuticos biológicos originados de moléculas proteicas, haverá uma tendência cada vez maior
de chegarem ao mercado os medicamentos biossimilares, cuja natureza, propriedades e potencial de
efeitos adversos diferem muito em relação aos medicamentos genéricos comuns. A literatura médica - e
particularmente a endocrinológica, por ter sido área
pioneira nesse terreno - vem se ocupando cada vez
mais desse tema.
A utilização terapêutica de biossimilares pode produzir uma ampla gama de efeitos adversos novos em
relação aos produtos que os originaram, variando de
nenhum efeito a reações imunológicas sérias.
Para minimizar a possibilidade de danos aos pacientes, cabe aos médicos ter conhecimento disto e tomar as precauções necessárias, às indústrias montar
sistemas de farmacovigilância e manejo de riscos
associados à sua comercialização, e às agências regulatórias produzir regras específicas para sua produção, venda e consumo.

Como Abordar a Criança Diabética?

Nutricionista Maristela Bassi
Strufaldi
Nutr. Clinica Inst. Longevitá

Desde o diagnóstico até a aceitação da convivência
com o diabetes, tanto os pais quanto a criança passam por diversos conflitos emocionais, dentre eles
negação, revolta, tristeza, entre outros sentimentos.
Os pais, por exemplo, podem sentir-se culpados e
assim, promover cuidados excessivos ao filho. Já a
criança, pode passar por isolamento social ou pelo
apego excessivo aos pais, além de sofrer - eventualmente -com alterações no sono e no apetite. Todo
esse universo demonstra a importância do acolhimento interdisciplinar, visando orientar de forma individualizada não só o paciente, mas a família e demais
envolvidos, como é o caso da escola.
Dentre as dificuldades de adesão ao tratamento, estão a alimentação e os diversos tabus alimentares
existentes ao redor do assunto. Aspectos sociais,
ambientais e comportamentais interferem nos hábitos alimentares, cabendo ao profissional nutricionista criar estratégias de educação nutricional e assim,
obter sucesso no processo de ensino-aprendizagem
junto à criança. Este, por sua vez, visa promover independência e autonomia à criança diabética, permitindo que ela entenda de forma lúdica o que é a
doença e a importância de realizar o auto-cuidado.
Desenvolver habilidades como prevenir e corrigir a
hipoglicemia, escolher alimentos saudáveis, auxiliar
na contagem de carboidratos e saber o que comer
em eventos especiais, como viagens e festas, estão
entre os objetivos a serem atingidos a partir da terapia nutricional. Instrumentos educativos como o
uso da pirâmide alimentar, prato saudável, jogos de
tabuleiro, teatro, fantoches, leitura de rótulos, grupos educativos, acampamentos e aulas de culinária,
são algumas das diversas estratégias para ensinar a
criança sobre nutrição e diabetes de forma criativa.
Além disso, atualmente novas tecnologias como vídeos, softwares, CD’s e aplicativos para celular têm
sido disponibilizados para o público em geral.
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Por fim, destaca-se a importância da atuação interdisciplinar como ferramenta de educação em diabetes,
contemplando o processo de ensino-aprendizagem
de forma singular e assim, beneficiando todos os
campos do tratamento proposto.

...............................................
Tratamento da Hipertensão
e Dislipidemia

Medicamentos utilizados para o controle da hipertensão e dislipidemia devem ser escolhidos em bases
individuais com atenção para as classes de fármacos
que reduzem a pressão arterial, diminuem a resistência periféria à isulina e que não interfiram desfavoravelmente no metabolismo lipídico. Já, em relação
aos antilipêmicos a escolha vai depender do tipo de
dislipidemia.
Os fibratos para os triglicérides e as estatinas para
o colesterol são os medicamentos iniciais preferênciais.

Prof. Dr. Celso Amodeo

...............................................

Cardiologista e Nefrologista

Pé Diabético Como Cenário Cirúrgico

Chefe da Seção de hipertensão
e Nefrologia Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia - SP.

A doença cardiovascular é primeira causa de óbito
no Brasil e no mundo. Entre nós são 300.000 óbitos
por ano. Em outras palavras; a cada dois minutos alguém morre de AVC ou enfarto do miocardio.
O motivo principal para esses números alarmantes
é que não conseguimos controlar os três principais
fatores de risco Para esses problemas: hipertensão,
dislipidemia e alterações da glicemia (diabetes e pré-diabetes).
Na abordagem do hipertenso dislipemico o sucesso
do tratamento esta baseado na estratificação do risco
cardiovascular global e não simplesmente no controle adequado da pressão arterial. Não se deve, em hipótese alguma priorizar o tratamento da hipertensão
com menos atenção ao pré-diabétes e à dislipidemia.
A obesidade é uma outra entidade que quando presente nesse paciente hipertenso e dislipemico aumenta em muito o risco cardiovascular, principalmente naqueles pacientes com aumento da quantidade
de gordura visceral.
A abordagem desses pacientes esta pautada principalmente nas mudanças de estilo de vida com ênfase
na alimentação baixa em calorias, sal e gorduras saturadas. A pratica de atividade física diária e o equilíbrio na divisão do tempo entre trabalho e descanso,
sono adequado e abstenção da ingestão de bebidas
alcoólicas e fumo, são fundamentais para o sucesso
do tratamento.
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Prof. Dr. Fábio Batista
Doutor, Chefe do Grupo de
Pé Diabético da Disciplina de
Ortopedia da UNIFESP (Escola
Paulista de Medicina)

A cirurgia ortopédica especializada do pé diabético, cada vez mais imponente neste contexto, deve
ser considerada quando passa a constituir a intervenção conservadora a ser realizada. Os conceitos de
educação e de restauração funcional da extremidade, devem nortear qualquer programa de preservação de membros. Assim, a cirurgia tem como objetivos reduzir a possibilidade de ulceração, infecção
e amputação, aprimorar a função e muitas vezes
permitir que o pé mantenha-se estável e “sapatável”.
É dividida em procedimentos eletivos (classe 1 – cirurgias reconstrutivas: artrodeses, realinhamento e
estabilização articular), profiláticos (classe 2 – cirurgias para reduzir risco de ulceração: exostectomias,
alongamentos tendinosos, tenotomias, osteotomias,
cirurgias minimamente invasivas), procedimentos
curativos (classe 3 – procedimentos para otimizar a
cicatrização de feridas: espiculectomias, desbridamentos) , procedimentos de urgência (classe 4 – intervenções agressivas e imediatas: desbridamentos
amplos, amputações).
Além disso, deve ser realizada, após desenho pré
operatório, por profissional especializado, treinado e
qualificado na abordagem interprofissional, comple-

xa e cuidadosa do pé diabético. O controle glicêmico
intraoperatório e nas primeiras horas pós cirúrgicas
deve ser rigoroso, uma vez que a não vigilância para
este comemorativo clínico, possui estreita relação
com a falha cicatricial e com a infecção advindas no
período pós operatório. Nas discussões atuais, provenientes das maiores autoridades mundiais no seguimento da cirurgia no pé diabético, tem se defendido o conceito de PÉ DIABÉTICO COMO UM CENÁRIO CIRÚRGICO, obviamente, sem se desfazer
da atenção multiprofissional clássica, coadjuvante na
reabilitação funcional do diabético.

...............................................

-

Como acompanhar o andamento do PL na
Câmara e no Senado, como se cadastrar para
receber novas informações automáticas, como
acompanhar o andamento dos projetos pelo
site das casas.

-

Quais as fases básicas de tramitação do projeto, para que seja possível entender as informações de andamento do Projeto.

-

Projeto da Assembléia Legislativa em São
Paulo: Banco de Projetos, onde a iniciativa popular para apresentar um projeto tem espaço
próprio - e indicação da Lei 15000/2009 como
exemplo de sucesso em São Paulo.

Leis e Projetos alternativos em
Benefício do Portador de Diabetes
Dra. Cynthia Maria Bassoto Cury
Mello
Advogada

Temas abordados:
•• Como funciona nosso sistema legislativo bicameral na tramitação dos projetos de Lei, onde Câmara e Senado não têm predominância um sobre o
outro.
•• Debate de vários Projetos de Lei, sendo alguns os
abaixo citados:
•• PLS 390/08 - acerca da isenção do IR para portadores de diabetes;
•• PLS 389/08 - acerca do levantamento de FGTS
para portadores de diabetes;
•• PL 108/2011 - acerca da desoneração de tributos
federais sobre medicamentos para diabetes;
•• PL 325/2007 - acerca da inclusão da disciplina
Educação Alimentar na grade do ensino fundamental e médio;
•• PLS 489 de 2008 - determinação que os rótulos
das embalagens dos alimentos tragam identificação nutricional por cores.
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Uma Vacina para a Diabetes
Um novo remédio preserva as células
produtoras de insulina e pode levar à cura do
tipo 1 da doença
Explorar os mistérios do sistema de defesa do organismo é um dos campos de pesquisa mais promissores da atualidade na busca de novas opções para
deter a diabetes tipo 1. Ela se instala no momento em
que o corpo inicia a produção de anticorpos contra
células do pâncreas, chamadas beta. São elas que
produzem a insulina, o hormônio que permite a entrada da glicose nas células – nelas, é usada como
combustível. O que, exatamente, deflagra esse processo é uma incógnita para a ciência. Porém, uma
vez destruídas, as células beta não se regeneram.
Consequentemente, a insulina precisa ser reposta
na forma de medicamentos para o resto da vida. A
mais recente descoberta para conter essa destruição
é uma vacina desenvolvida na Universidade Calgary,
no Canadá, e que foi anunciada na edição online do
prestigiado jornal científico “Immunity”. “Os testes em
humanos começam em dois anos”, disse à ISTOÉ o
pesquisador espanhol Pere Santamaría, que esteve à
frente do estudo e é diretor do centro de pesquisa em
diabetes da universidade canadense.

IMUNIDADE
A vacina do espanhol Pere Santamaría
potencializa a ação de um mecanismo especial
de defesa do organismo
Para chegar à vacina, os cientistas antes estudaram
detalhadamente um dos mecanismos do nosso sistema imunológico. Na iminência da doença, formam-se
soldados que tentam defender as células beta dos
ataques. Eles são chamados de linfócitos T reguladores e, segundo os pesquisadores, sua capacidade
de resistência é o que impõe à doença uma evolução
lenta e gradual. A equipe de Santamaría foi atrás dessas células para delas extrair uma proteína envolvida
na sua multiplicação. A partir de uma única amostra,
a proteína foi sintetizada no laboratório. “Depois, nós
a usamos para envolver uma nanopartícula, como se
fosse um casaco”, explicou Santamaría.
Nos testes iniciais, essas nanopartículas foram injetadas na circulação sanguínea de ratos com a doença.
Percorreram o organismo até encontrar as células
reguladoras T e levar, para dentro delas, a proteína
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incumbida de expandir sua produção. Desse modo,
eleva-se a quantidade de soldados do lado que luta
para bloquear o ataque às células pancreáticas. Trata-se, portanto, de uma amplificação de um processo de
resistência à diabetes já desenhado pelo organismo.
O resultado foi entusiasmador. Parte dos animais ficou curada da diabetes tipo 1 com a nova vacina,
enquanto outros passaram a necessitar de doses
menores de insulina. “É uma ótima perspectiva para
a cura da diabetes tipo 1”, diz Fadlo Fraige Filho,
diretor do serviço de endocrinologia do Hospital
Beneficência Portuguesa, de São Paulo.
O pesquisador Santamaría acredita que a estrutura
criada para a sua vacina poderá ser adaptada para o
tratamento de outras doenças nas quais o corpo se
autoataca, como a artrite reumatoide. “Tudo o que é
necessário fazer é mudar a proteína usada”, diz ele.
Entre médicos e pesquisadores, há grande expectativa por mais avanços nessa direção. “Os estudos
nessa área são a prioridade de pesquisa no mundo”, diz Dr. Fadlo Fraige.
Entre outras pesquisas que estão em andamento,
estuda-se, em vários países, a eficácia de um fármaco a ser ministrado, em três doses, até 19 semanas
depois que a diabetes tipo 1 se manifestou também
para suprimir a investida contra as células fabricantes de insulina. Outro ponto marcado nesse terreno
são as terapias desenvolvidas na Universidade de
São Paulo, em Ribeirão Preto, e já testadas em seres humanos. Ali, o imunologista Júlio Voltarelli e o
endocrinologista Carlos Eduardo Couri recorrem ao
transplante de células-tronco para controlar a diabetes tipo 1. Neste caso, a proposta é bombardear e
destruir com quimioterapia o sistema imunológico
defeituoso, que agride o próprio corpo, para depois
injetar células-tronco tiradas de um indivíduo saudável e, desse modo, reiniciar as defesas sem as alterações que as fazem atacar os fabricantes da insulina.
Os pesquisadores também estão ocupados em melhorar a qualidade de vida de pacientes que carregam as bombas de insulina – dispositivos acionados pelo indivíduo para injetar insulina depois de
medir, por meio de uma picadinha no dedo, a quantidade de açúcar (a glicose) no sangue. A novidade é
um aparelho que funciona como um pâncreas artificial, criado por cientistas do Massachusetts General
Hospital, em Boston, nos Estados Unidos, e divul-

gado pela revista acadêmica “Science Translational
Medicine”.
Duas inovações importantes diferenciam o modelo
em teste: a primeira é um sistema de medição da
quantidade de açúcar no sangue em tempo real. Os
dados são coletados por sensores e enviados a um
computador, que ministra a dose certa de insulina. A
outra é a inclusão de disparos de glucagon, hormônio
atuante no equilíbrio dos níveis de glicose no sangue.
“Não havia bomba com glucagon. Estudos mostrados em congressos médicos indicam que isso
pode manter os níveis de açúcar estáveis no sangue por 24 horas, evitando crises”, diz Fraige Filho. Nos testes, o aparelho deu bons resultados para
os diabéticos tipo 1. Por isso, os cientistas pensam
em adaptar o protótipo para pacientes de diabetes
tipo 2. Neste caso, beneficiaria, no total, 300 milhões
de pessoas que vivem com diabetes no planeta.

O perigo da diabulimia
Diabulimia é um termo desconhecido para muitos médicos. Mas não entre jovens com diabetes tipo 1. O
nome é uma associação entre a diabetes e o transtorno alimentar da bulimia (para não engordar, a pessoa
força a eliminação do que ingeriu através de vômitos).
Alguns diabéticos culpam, erradamente, a insulina
injetada pela dificuldade em perder peso. Resultado:
passam períodos sem tomar o medicamento.
A ciência estuda a associação entre essas doenças.
“O medo de ganhar peso se torna maior do que o de
ter uma complicação da diabetes”, diz o endocrinologista João Regis Carneiro, do Rio de Janeiro. Como
a maioria dos jovens controla sozinho em casa a aplicação do remédio, a redução da dosagem pode virar
segredo.
A estudante Heloiza, 17 anos, de São Paulo, descobriu na internet que meninas diabéticas paravam de
tomar a insulina para emagrecer. “A princípio, achei
loucura”, conta. “Mas não conseguia afastar o pensamento de que, se não fosse a insulina, teria um corpo
melhor.” A jovem foi internada por cinco dias depois
de parar de tomar o hormônio. Hoje, controla o peso
com atividade física, boa alimentação e faz acompanhamento psicológico.
Fonte: Isto é, Medicina & Bem-estar, Julho de 2011.
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O CELAFISCIS (Centro de Estudos do Lab. Apt. Fisica S.C.Sul), realizará a 34º edição de
seu Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. Ocorrerá de 6 a 8 de Outubro próximo, sediado no Centro de Convenções Rebouças (CCR).
Sempre contando com convidados internacionais dos mais importantes e principalmente
capitaneado pelo Dr. Victor Matsudo, que sem dúvida é uma das maiores autoridades no
assunto e a quem enviamos nossos parabéns.

Informações:
Site: www.celafiscs.org.br
E-mail: simposio@celafiscs.org.br
Fone: 11-4229-8980 / 4229-9643

Câmara aprova projeto de lei de Sandra
Tadeu que beneficia diabéticos
Texto da Vereadora Sandra Tadeu determina que
produtos recomendados aos diabéticos fiquem em lugar específico nos supermercados
A Câmara Municipal
de São Paulo aprovou,
em primeira discussão,
na sessão extraordinária o projeto de lei no
136/2009, apresentado
pela Vereadora Sandra
Tadeu (DEM). O texto
dispõe sobre a acomodação, em espaço
único, específico e de
destaque, nos mercados,
supermercados,
hipermercados e estabelecimentos
similares no município de São Paulo,
de produtos alimentícios recomendados para pessoas com diabetes.
Dados da Associação Nacional de
Assistência ao Diabético (Anad)

ca de 10 milhões as
pessoas que têm diabetes ou sofrem de
restrições alimentares
diversas.

apontam para números assustadores: segundo as estatísticas, 10% da
população da Capital – aproximadamente 1,5 milhão de pessoas – possui o diabetes. Deste contingente,
apenas 60% possui o diagnóstico,
ou seja, o restante nem sabe que
tem a doença. No Brasil, são cer-
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Para o presidente da
Anad, Dr. Fadlo Fraige Filho, a sanção do
projeto da Vereadora
Sandra Tadeu configuraria um grande
benefício para a imensa população
de diabéticos em São Paulo. “Seria
algo muito bom. Hoje o que se vê
nos estabelecimentos comerciais é
uma tremenda confusão. O diabético fica perdido ao tentar localizar
produtos específicos para ele”, argumentou o especialista.
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DIABETES AND THE ARG972 POLYMORPHISM – A UPDATE
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Diabetes e o Polimorfismo Arg972

Resumo
O objetivo deste trabalho de atualização foi realizar
um levantamento bibliográfico dos artigos publicados nos últimos anos sobre o polimorfismo Arg972
do gene IRS-1 e suas repercussões no diabete. Foi
utilizado o site do database do National Center of Biotechnology Information (NCBI – PUB-MED).
Para a busca dos artigos foram empregados os termos “polymorphisms on IRS-1 and diabetes”. Aproximadamente 54% dos artigos encontrados estavam
relacionados com o polimorfismo de interesse. Destes, aproximadamente 68% o polimorfismo estava
ligado de várias formas ao diabete. O polimorfismo
Arg972 relaciona-se com diminuição na síntese e na
secreção de insulina, com estímulo reduzido da atividade da via insulínica da PI3K, MAPK e da incorporação da timidina. Ele está presente em maior frequência em pacientes com diabete tipo 2 e com diabete
gestacional e apresenta ligação direta com o quadro
de obesidade e de resistência à insulina.
Palavras chave: Diabetes, polimorfismo, Gly972Arg,
IRS-1
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Abstract
The objective of this update was to perform an evaluation of articles published in recent years about the
Arg972 polymorphism of IRS-1 gene and its role in
diabetes. It was used the database site of National
Center of Biotechnology Information (NCBI - PUB-MED). For search of articles the terms “polymorphisms on IRS-1 and diabetes” were used. Approximately
54% of the articles found were related to the polymorphism of interest and of these, approximately 68%
the polymorphism was linked to various forms of diabetes. The Arg972 polymorphism is associated with
decreased insulin synthesis and secretion with reduced stimulation of the activity of insulin pathway PI3K,
MAPK and thymidine incorporation. It more frequently
in patients with type 2 diabetes and gestational diabetes, showing a direct connection with the status of
obesity and insulin resistance.
Keywords: Diabetes, polymorphisms, Gly972Arg,
IRS-1
DIABETES E O POLIMORFISMO ARG972 – ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Diabetes mellitus (DM) é considerada uma das principais doenças crônicas, sendo um problema de

saúde universal que acomete todas as classes socioeconômicas. Afeta populações de países tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Apresenta
importante perda na qualidade de vida e promove altos encargos para os sistemas de saúde (1). É caracterizada pela presença de hiperglicemia crônica com
distúrbios no metabolismo de carboidratos, lipídes e
proteínas. Isto resulta em defeitos na secreção e/ou
ação da insulina com consequências a longo prazo
(2, 3).
Dentre as classificações para o DM, há o diabete tipo 1
(DM1), tipo 2 (DM2) e o gestacional (DM gestacional).
DM1 acomete principalmente crianças e jovens e resulta na destruição das células beta (β)-pancreáticas
devido a processos auto-imunes. DM2 refere-se à
diminuição da insulina endógena nos tecidos-alvos,
particularmente fígado, músculos e tecido adiposo
com relativa deficiência de insulina. DM gestacional
caracteriza-se pelo quadro de intolerância à glicose,
com primeira identificação a partir da 24-26ª semana
de gravidez (3, 4). Similarmente ao Diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), o DMG é associado tanto a resistência
à insulina quanto à diminuição da função das células
β-pancreáticas ( 5, 6).
Via de Sinalização da Insulina

Figura 1: desenho esquemático da via de
sinalização da insulina – modificado de (7, 8).
A sinalização da insulina é mediada por uma rede
complexa e altamente integrada que controla vários
processos. Na presença de insulina, o receptor de
insulina (IR), que é uma glicoproteína transmembrana, possui atividade tirosina quinase e é formado por
duas subunidades α e duas subunidades β (8, 9, 10,
11). Fosforila proteínas do substrato receptor de insulina (IRS), que estão associadas à ativação das
duas principais vias de sinalização: via fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) – via AKT/proteína quinase B
(PKB), que é responsável pela maioria das ações metabólicas da insulina, e a via Ras-mitogen-activated
protein kinase (MAPK), que regula a expressão de alguns genes e colabora com a via PI3K para controlar
o crescimento e diferenciação celular (12). Entre as
centenas de moléculas envolvidas na via de sinalização da insulina, os IR/IRS, os heterodímeros da PI3K
e AKT/PKB são os três complexos mediadores mais
bem definidos (Fig. 1) e responsáveis por alterações
que levam a falhas na sinalização insulínica (7).
O primeiro problema que pode existir na via de sinalização da insulina está relacionado ao complexo IR/
IRS e proteínas associadas (Fig. 1) (7). Ao contrário
de outros receptores tirosina quinases (RTK), que se
ligam diretamente às caudas citoplasmáticas efetoras
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(13), o IR e as proteínas satélites, receptores do fator
de crescimento-1 mediado pela insulina (IGF1R) medeiam a ligação do IRS a outros efetores intracelulares. Além disso, o IR e proteínas do IRS compartilham
mecanismos comuns de regulação: ambos são ativados por fosforilação em tirosina e são negativamente
regulados por proteínas tirosina-fosfatases (PTPs),
fosforilação em serina e por ligantes que diminuem a
regulação da via (7).
Fosforilação e expressão das proteínas IRS
As proteínas IRS são ativadas pelo IR e sofrem fosforilação em resíduos de tirosina. Para dar continuidade à sinalização intracelular, as IRS ligam-se a proteínas que apresentam domínios de homologia Src – 2
(SH2). As proteínas SH2 são moléculas adaptadoras
que ativam a PI3K ou a via MAPK através das proteínas associadas GRb2/SOS (7).
As proteínas IRS também sofrem fosforilação em serina em resposta à insulina e outros estímulos, incluindo citocinas e ácidos graxos livres (14). Muitas IRS
quinases, tais como proteínas quinases reguladas
por sinais extracelulares (ERK) (15), S6 quinase (16)
e c-jun N-terminal quinase (JNK) (17), são ativadas
pela insulina. Isto indica que a fosforilação das proteínas IRS em serina poderia representar um mecanismo de feedback negativo na via de sinalização de
insulina. Além disso, a fosforilação das proteínas IRS
em serina pode ser um mecanismo que medeia uma
ligação cruzada entre os sistemas de sinalização.
A fosforilação em serina no IRS-1 é aumentada no
quadro de resistência à insulina, contribuindo para
essa patologia. Recentemente, a ativação do Fator
Nuclear (NF)-κB também têm sido apontado como
um inibidor da sinalização de insulina pelo aumento
da fosforilação em serina do IRS-1 (18).
A hiperinsulinemia diminui a expressão do IRS-1 e
IRS-2 tanto em modelos de cultura de células quanto em tecidos de camundongos. A explicação para
esse efeito está relacionada à degradação de proteínas IRS-1 e inibição transcricional de IRS-2 (19).
Além disso, alguns autores mostraram que proteínas
SOCS promovem ubiquitinação e degradação de
IRS-1 e IRS-2 em culturas de células e tecidos animais, contribuindo para resistência à insulina (20).
Independente do mecanismo, a diminuição dos níveis de proteínas IRS e IR contribui para a resistência
à insulina em estados diabéticos tanto em roedores
como em humanos (21).
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Considerando a importância dos IRS, principalmente
o IRS-1 na via de sinalização de insulina, alterações
genéticas como polimorfismos podem alterar o funcionamento perfeito dessa via de sinalização. Portanto, o objetivo deste artigo de atualização foi realizar
um levantamento bibliográfico das publicações nos
últimos anos sobre o polimorfismo Arg972 do gene
IRS-1 e suas repercussões no diabete.
Foi realizada revisão de literatura referente ao período de 1993 a 2011 (18 anos) no site do database do
National Center of Biotechnology Information (NCBI
– PUB-MED). Para a busca dos artigos foram empregados os termos “polymorphisms on IRS-1 and diabetes”.
No levantamento, foram encontrados 41 artigos. Destes, 22 (aproximadamente 54%) estavam relacionados com o polimorfismo de interesse (Gly972Arg do
gene IRS-1). Dos 22, apenas 7 (aproximadamente
32%) mostravam que o polimorfismo não tinha qualquer tipo de relação com diabete. Nos outros 15 artigos (aproximadamente 68%), o polimorfismo estava
ligado de várias formas ao diabete.
Tabela I – Total de artigos encontrados no
levantamento
Número de
Porcentagem
artigos
Relação com
o polimorfismo
Arg972 do gene
IRS-1
Sem qualquer
tipo de
relação com o
polimorfismo de
interesse
Total

22

53,7%

19

46,3%

41

100%

Tabela II – Artigos relacionados com
o polimorfismo Arg972 do gene IRS-1
encontrados no levantamento
Número de
Porcentagem
artigos
Polimorfismo
15
68,1%
ligado de várias
formas ao
diabete
Sem qualquer
7
31,9%
tipo de relação
com o diabete
Total
22
100%

De acordo com os artigos analisados no levantamento bibliográfico, foi evidenciado que o gene
do IRS está localizado no braço longo do cromossomo 2 (2q36) e é altamente polimórfico, com
variações na sequência codificadora em cerca
de 5% dos indivíduos normais e em 10-20% dos
pacientes com DM2 (22). Algumas variantes no
gene IRS-1 foram identificadas em humanos: Ala512Pro e Gly972Arg (23), Pro170Arg, Ser809Phe
e Met209Thr (24), Ser892Gly (25) e Gly819Arg e
Arg1221Cys (26). A substituição mais prevalente é
o polimorfismo Gly-Arg no codon 972 (Arg972) do
gene IRS-1 (22). É uma substituição não-conservativa localizada entre dois sítios de ligação para
PI3K. A expressão in vitro dessa proteína mutante
resultou na redução da estimulação da atividade
da via insulínica da PI3K e MAPK e da incorporação da timidina (27). Este polimorfismo é mais
frequente em mexicanos, caucasianos (23, 25) e
japoneses (28).
Shimokawa et al. (1994) encontraram três substituições não-conservativas no IRS-1: Gly819Arg,
Gly972Arg e Arg1221Cys e três polimorfismos silenciosos: Asp9 (GAC vs GAT), Gly235 (GGG vs
GGA) e Ala805 (GCA vs GCG). Os autores evidenciaram o polimorfismo 972 em 7 de 31 sujeitos
com DM2, em 4 de 32 sujeitos normais e em 4 de
16 indivíduos obesos. As substituições Arg819 e
Cys1221 foram ambas detectadas apenas em um
sujeito com DM2. Esses três polimorfismos foram
conservados e identificados pelas sequências de
aminoácidos em humanos, ratos e camundongos,
sugerindo que Gly819, Gly972 e Arg1221 são importantes para a função normal do IRS-1. A prevalência dessas substituições foram aumentadas

em pacientes com DM2, sugerindo que mutações
no IRS-1 tem papel importante na patogênese do
DM2 (28).
Indivíduos normais e diabéticos heterozigotos para
o variante Arg972 exibiram baixas concentrações de
insulina e peptídeo-C no estado de jejum (23). Além
disso, parentes não diabéticos em primeiro grau de
pacientes com DM2, que são heterozigotos para o
variante Arg972, exibiram níveis mais baixos de insulina em jejum e menor resposta insulínica a uma
carga de glicose oral quando comparados com os
não-portadores (29). Zhang et al. (1996) sugeriram
que mutantes Arg972 do IRS-1 podem prejudicar
diferencialmente a síntese e a secreção de insulina
na presença de glicose. Os autores apontaram que
esta variante foi mais prevalente em indivíduos com
DM2 com resistência à insulina, associada ou não à
dislipidemia (30).
Em indivíduos obesos não-diabéticos, o polimorfismo Arg972 do IRS-1 em sua forma heterozigota está
associado à redução de 50% na sensibilidade à insulina em comparação com obesos sem polimorfismo (31). Crianças obesas com polimorfismo Arg972
também têm índice de sensibilidade à insulina ligeiramente menor que crianças sem o polimorfismo e
pacientes com o polimorfismo Arg972 associado ao
polimorfismo no IRS-2, tem 25-35% de diminuição
na sensibilidade à insulina do que pacientes controle (32).
Imai et al.(1994) mostraram uma significante interação entre obesidade e a forma heterozigota do variante 972. Os obesos portadores do variante 972
também foram caracterizados por um “cluster” de
fatores de riscos metabólicos cardiovasculares,
com elevadas concentrações de glicose plasmática
de jejum e triglicerídeos séricos. Além disso, esses
mesmos autores verificaram que um indivíduo não
obeso homozigoto para o 972 apresentou baixa
concentração de insulina sérica de jejum e de peptídeo-C, baixa sensibilidade à insulina e eficácia de
glicose. Além diso, foi verificado que na 24ª hora do
teste dexametazona, houve o aparecimento de um
diabete transitório (26).
Estas observações sugerem que o polimorfismo
Arg972 do IRS-1 também pode contribuir para resistência à insulina. Porzio et al. (1999), ao avaliarem
células-β em culturas que tinham o polimorfismo,
verificaram que não houve alteração na expressão
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e ação do IRS-2 e nem na fosforilação do IRS-1 estimulada pela insulina, mas diminuiu a ligação do
IRS-1 na subunidade p85 da PI3K prejudicando a
transdução do sinal. Além disso, o polimorfismo interferiu na secreção insulínica estimulada pela glicose e pela sulfoniluréia, contribuindo para resistência
periférica à insulina e diminuição da secreção de
insulina, sendo que essas alterações contribuíram
para a patogênese do DM2 (22).
Estudos mostraram a relação entre o polimorfismo Arg972 com outros polimorfismos. Stumvoll et
al. (2002) testaram se portadores do polimorfismo
Pro12Ala do receptor ativado por proliferador de
peroxisomo gama 2 (PPARgama2) exibiam um fenótipo diferente quando este polimorfismo estava
presente com o polimorfismo Arg972 do IRS-1. O
alelo Ala do PPARgama2 se mostrou em vantagem
quando houve outro polimorfismo adicional desvantajoso (Arg972), isto é, portadores do polimorfismo Pro12Ala do PPARgama2 e do polimorfismo
Arg972 do gene IRS-1 tiveram maior sensibilidade
à insulina que portadores somente do polimorfismo
Arg972 do gene IRS-1 (33). Benecke et al. (2000)
sugeriram que houve um sinergismo entre os polimorfismos Trp64Arg do beta-3-Arg e o Arg972 do
IRS-1 em mulheres germânicas caucasianas obesas, levando à diminuição da perda de peso além
da frequência do DM2 ter sido maior nas pacientes
polimórficas (34).
Ratos obesos geneticamente modificados (heterozigotos Knockout para IRS-1) foram avaliados com
relação ao impacto da expressão do IRS-1 na obesidade ligada à resistência à insulina. Os ratos obesos
(+/-) apresentaram profunda resistência à insulina
comparados aos controle. A expressão dos substratos receptores de insulina (IRS-1 e IRS-2) foi menor
em obesos IRS-1 (+/-), o que poderia explicar a resistência (35).
Em relação ao DM Gestacional (DMG), a frequência
do polimorfismo Arg972 foi aumentada nestes pacientes (36). Além disso, pacientes com DMG e com
o polimorfismo Arg972 são mais obesas no início
da gestação e apresentam altos níveis de glicose
e insulina sérica de jejum. Assim, este polimorfismo
está associado a características basais de pacientes
com DMG e pode estar relacionado com resistência
à insulina em obesas com DMG (37).
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Frente aos artigos analisados, é possível concluir
que o polimorfismo Arg972 do gene IRS-1 está presente com maior frequência em pacientes diabéticos (DM2 e DM gestacional) e apresenta ligação
direta também com o quadro de obesidade e de resistência à insulina.
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AAN: Guideline Apóia a
Pregabalina para a Dor
Neuropática do Diabetes
Fonte: por John
Gever, Editor Sênior, MedPage Today
Publicado em: 11 Abril 2011
Neurology 2011, DOI: 10 121

Dentro de uma variedade de medicamentos e tratamentos não farmacológicos para a dor neuropática
em diabéticos, a pregabalina (Lyrica) apresenta a
mais forte evidência de eficácia, de acordo com o
novo guideline da American Academy of de Neurology (AAN).
Através de quatro estudos randomizados, para testar a pregabalina - sendo que três receberam a mais
alta classificação de qualidade possível - os autores
do guideline, liderados pela Dra. Vera Bril, da Universidade de Toronto, indicaram que o efeito do medicamento contra a dor neuropática que acomete os
diabéticos, é relativamente modesto, mas que o medicamento “deveria ser oferecido como tratamento
para a condição.”
Foi a única recomendação de tratamento que recebeu grau “A”, o que indica que sua efetividade foi solidamente estabelecida nos ensaios clínicos.
O guideline foi publicado online no site Neurology
e foi destacado na coletiva de imprensa durante a
reunião anual da AAN. É o primeiro guideline apresentado pelo grupo, que desenvolveu as recomendações em colaboração com a American Association
of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine e
a American Acedemy of Physical Medicine and Rehabilitation.

Pontos de Ação  
Explicar que o guideline da American Academy of
de Neurology recomenda a pregabalina para o tratamento de dor neuropática tendo como base evidência modesta de eficácia, vista em quatro ensaios
controlados por placebo.
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Note que diversos outros anti-convulsivos, anti-depressivos e a estimulação elétrica transcutânea dos
nervos receberam classificação de “provavelmente
efetivo” no guideline.
“Nos três estudos de alta qualidade, a pregabalina
reduziu a dor de 11% a 13% em uma escala Likert
de 11 pontos, em relação ao placebo,” descrevem a
Dra. Bril e seus colegas.
O quarto estudo determinou que uma dosagem relativamente alta (600 mg/dia) reduz a dor em até 50%,
em relação ao placebo.
“Fiquei surpresa de não existirem outras recomendações com grau A,” contou a Dra. Bril, na coletiva
com a imprensa, explicando que ela achou que a evidência seria maior em outros tratamentos avaliados
durante a pesquisa.
Os medicamentos com recomendação de grau “B”
são, provavelmente efetivos, com base em ensaios
randomizdos, de qualidade moderada ou em estudos com grupos combinados, incluindo os seguintes:
•• Gabapentina (Neurontin)
•• Valproato de sódio (Depacon)
•• Amitriptilina
•• Venlafaxina (Effexor)
•• Duloxetina (Cymbalta)
•• Opióides incluindo dextrometorfano, tramadol,
sulfato de morfina e oxicodona
•• Capsaicina tópica
Mas a Dra. Bril e seus colegas também notaram que
muitos desses agentes apresentam desvantagens.
O valproato de sódio é um conhecido teratogênico,
por exemplo; e os opióides podem causar a chamada dor de cabeça de “rebote” e também, frequente-

mente, demandam dosagens cada vez maiores para
manter sua eficiência analgésica.
A orientação também oferece a classificação de “provavelmente efetivo” para a estimulação elétrica transcutânea dos nervos.
Ainda, os autores identificaram certo número de tratamentos que foram considerados, através de estudos, como basicamente ineficientes. Entre eles:
Anticonvulsivos como oxcarbazepina, lamotrigina e
lacosamida
•• Clonidina
•• Pentoxifilina
•• Mexiletina
•• Terapia de campo eletromagnético pulsado
•• Lasers de baixa intensidade
•• Terapia Reiki
Para um considerável número de outros tratamentos
– tais como anti-depressivos, incluindo imipramina
e fluoxetina, como também topiramato, ácido alfa-lipóico e vitaminas - a evidência foi insuficiente para
garantir quaisquer conclusões, decidiram os autores
do guideline.
Durante a elaboração do guideline, a Dra. Bril e seus
colegas revisaram 79 estudos científicos que descreviam intervenções, índices de conclusão relatados
definiram medidas de prognóstico.(embora não tenham sido, necessariamente, pré-especificados nos
estudos de qualidade mais baixa).

“Mas a pesquisa sobre o tratamento é inadequada
em diversos aspectos importantes,” destacam a doutora e seus colegas em suas recomendações.
“As avaliações da dor e a qualidade de vida variam
significativamente entre estudos,” contam os médicos, “e os dados sobre a eficácia e segurança do
tratamento, no longo prazo eram, praticamente, inexistentes”.
Ainda, embora alguns estudos ofereçam estimativas
sobre o “número-necessário-para-tratar”, nenhum
menciona os números necessários para fazer mal.
Ainda, de acordo com a Dra. Bril, a maioria dos estudos não comenta a questão custo versus efetividade.
Mas ela também reconhece que o custo não foi levado em consideração, no novo guideline ou em outras
orientações já desenvolvidas pela AAN.
Os autores do guideline apelam para que sejam usadas escalas padronizadas para a determinação da
dor, qualidade de vida e função física e que essas
medições também sejam relatadas em futuros estudos sobre tratamentos para a dor neuropática em
diabéticos.
“Outro grande problema são as comparações “head-to-head” para diferentes tratamentos,” comentam os
autores. Essas comparações podem ser especialmente úteis já que a maioria dos tratamentos, assim
como o tratamento com pregabalina, demonstraram
benefícios relativamente modestos quando testados
em ensaios rigorosos, controlados por placebo.

As revisões e relatórios de caso foram desconsiderados.

Finalmente, a Dra. Bril e seus colegas também pedem mais pesquisas no futuro sobre o misterioso
mecanismo de ação da estimulação elétrica transcutânea dos nervos.

No encontro com a imprensa, a Dra. Bril reforçou
que a dor neuropática, em diabéticos, está entre os
problemas neurológicos mais comuns, afetando cerca de 16% dos 25 milhões de Norte Americanos que
convivem com o diabetes.

Em um desenvolvimento relacionado, a AAN anunciou que está sendo desenvolvido um conjunto de
medidas relacionadas com cuidado e qualidade para
médicos que tratam de dor neuropática, que a AAN
planeja publicar em 2012.

Ela também disse que 39% dos pacientes com essa
condição não recebem tratamento.

A orientação sobre neuropatia diabética vem com
uma limitação de responsabilidade da AAN enfatizando que a decisão final, quanto ao tratamento, depende de cada paciente e de seus médicos “tendo como
base as circunstâncias particulares do caso” e que
o documento não deve ser interpretado como uma
recomendação de prática formal.

Na verdade, explica a Dra. Bril, “12% dos pacientes,
que sofrem de neuropatia, ‘nem contam aos seus
médicos sobre a dor’ porque eles não entendem que
esses sintomas estão relacionados com o diabetes.”
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A Dra. Bril ainda comentou que a maioria dos pacientes com diabetes são tratados por médicos de clínica
geral. “Eu não posso dizer quantos são encaminhados para neurologistas com ‘dor neuropática’,” diz
ela.
“Talvez não tanto quanto gostaríamos,” finaliza a Dra.
Bril. n

ACC: Resultados Similares com
BRAs e Bloqueadores do Canal de
Cálcio (BCC)
Fonte: por Todd Neale, Staff Writer,
MedPage Today, ACC 2011, Abstract
3015-8

NEW ORLEANS – Um estudo
japonês demonstrou que, em
pacientes com hipertensão e diabetes ou
tolerância à glicose diminuída, os resultados
clínicos foram similares, para os que tomavam
valsartan (Diovan), um bloqueador do receptor
de angiotensina, ou anlodipino, um bloqueador
do canal de cálcio.
O endpoint primário de eventos cardiovasculares foi
similar nos três anos de acompanhamento, dos tratamentos com valsartan e anlodipino (9.4% versus
9.7%, P=0.97), de acordo com o Dr. Toyoaki Murohara, MD, PhD, da Universidade de Nagoya, Japão.
Ocorreu, porém, uma redução no número de hospitalizações por insuficiência cardíaca – um componente do endpoint primário – no grupo usando valsartan
(0.5% versus 2.6%, P=0.01), relata o Dr. Murohara durante a reunião do American College Of Cardiology.

Pontos de Ação:
•• Ressaltar que esses estudos foram publicados
como resumos e apresentados durante uma conferência. Esses dados e as conclusões devem ser
considerados como preliminares até que sejam
apresentados em publicação e revisados por colegas.
•• Explicar que para pacientes com hipertensão e
diabetes ou hipertensão e tolerância à glicose
diminuída, os resultados clínicos foram similares, tanto para os que tomaram valsartan (Dio212 | D I A B E T E S C l í n i c a | No 04 | 2011

van), um bloqueador do receptor de angiotensina (BRA), como para os que tomaram anlodipino, um bloqueador do canal de cálcio (BCC).
•• Ressaltar que ocorreu, porém, uma redução no
número de hospitalizações em decorrência de
insuficiência cardíaca - um componente do endpoint primário - no grupo que recebeu valsartan.
•• Explicar que em outro estudo, a pressão sanguínea foi significativamente mais baixa no grupo
tomando um BRA e um bloqueador do canal de
cálcio, se comparado com o grupo tomando apenas o mesmo BRA, só que em dosagem maior,
embora os índices para os eventos cardiovasculares fossem similares.
O Dr. Murohara comenta que os achados são similares aos achados do Irbesartan Diabetic Nephopathy
Trial, que incluiu uma população de pacientes similares – embora tenha incluído, em sua maioria, pacientes caucasianos – e os eventos cardiovasculares
ocorreram em índices similares para os dois grupos
do ensaio, irbesartan e anlodipino.
As hospitalizações em razão de insuficiência cardíaca também foram reduzidas nesse segundo ensaio.
Mesmo em face dos benefícios para a insuficiência
cardíaca e levando em consideração estudos anteriores que mostraram que os bloqueadores do receptor
de angiotensina (BRAs) e os inibidores da ECA podem reduzir no DM2 (Diabetes Tipo 2), recém surgido
a progressão da nefropatia diabética, o Dr. Murohara
afirma que os achados do estudo atual não devem
alterar os guidelines de tratamento.
Os guidelines para pacientes diabéticos hipertensos recomendam o uso de um BRA ou inibidor ECA
como o tratamento de primeira linha, reservando os
bloqueadores de canal de cálcio como um tratamento de segunda linha.
O estudo NAGOYA HEART foi conduzido para oferecer uma comparação direta entre um BRA e um bloqueador de canal de cálcio, em pacientes hipertensos com diabetes ou com tolerância à glicose diminuída. O ensaio foi randomizado, aberto, envolvendo
1.150 pacientes em 46 centros no Japão.
A média de idade dos pacientes foi de 63 anos. A
linha de base média para pressão sanguínea foi de
145/82 mm Hg. A maioria dos pacientes tinha DM2

(82%) e os demais apresentavam tolerância à glicose
diminuída. A linha de base para hemoglobina glicada
(HbA1c) foi de 7%.
A metade dos pacientes recebeu valsartan titulado
até 160 mg/dia e metade recebeu anlodipino titulado
até 10 mg/dia. Outros medicamentos para controle
da pressão sanguínea foram usados, desde que não
fossem BRAs, inibidores ECA ou bloqueadores de
canal de cálcio.
Através de um acompanhamento de, em média, 3,2
anos, a pressão sanguínea e a HbA1c caíram nos
dois grupos, sem diferenças entre os grupos.
Não houve diferença na taxa de endpoint primário
– um composto de IM, AVC, revascularização coronariana, hospitalização por insuficiência cardíaca ou
morte súbita por problemas cardíacos – ou morte por
causas múltiplas.
Os eventos adversos foram similares.
Outro estudo japonês apresentado no encontro – o
ensaio OSCAR – explorou os diferentes regimes anti-hipertensivos; desta vez em pacientes mais velhos,
de alto risco, com hipertensão.
O ensaio, apresentado pelo Dr. Hisao Ogawa, MD,
PhD, da Universidade de Kumamoto, no Japão, comparou o tratamento com altas doses de um BRA, o
olmesartan (Benicar) 40 mg/dia, com uma dose padrão de olmesartan (20 mg/dia), mais um bloqueador
de canal de cálcio, anlodipino ou azenidipina, não
disponível nos EUA. Outros anti-hipertensivos foram
permitidos desde que não fossem BRAs, inibidores
ECA ou BCC.

O endpoint primário foi um composto de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, incluindo doença
cerebrovascular, doença de artéria coronária, insuficiência cardíaca, outra doença arteriosclerótica, doença microvascular diabética e disfunção renal, como
também morte por causa não cardiovascular.
A taxa tendeu a ser mais alta no grupo recebendo
altas doses de olmesartan (38,1 versus 30,1 eventos
por 1.000 pacientes-anos), embora a diferença não
tenha atingido significância estatística (HR 1,31, 95%
CI 0,89 para 1.92).
Em uma análise com pacientes portadores de doença cardiovascular (cerca de 70% dos pacientes), foi
possível perceber um aumento significativo no endpoint primário, no grupo recebendo alta dosagem de
olmesartan (HR 1,63, 95% CI 1,06 para 2,52).
Porém, em 54% dos pacientes com diabetes, o endpoint primário foi reduzido com a alta dosagem de
olmesartan, embora não significativamente (HR 0,52,
95% CI 0,21 para 1,28).
“O estudo OSCAR sugere que o efeito relativo das
duas terapias depende da presença de doença cardiovascular ou de DM2,” concluiu o Dr. Ogawa. n

O ensaio OSCAR envolveu 1.164 pacientes tratados
em 134 centros no Japão. A idade dos pacientes variou entre 65 e 84 (média de idade 73,6), com pressão sanguínea de, pelo menos 140 mm Hg e/ou 90
mm Hg (média 158/85 mm Hg) e com, pelo menos,
um fator de risco cardiovascular adicional.
Nos três anos de acompanhamento, a pressão sanguínea foi significativamente menor no grupo de medicação combinada, em quase todos os pontos de
verificação, começando em seis meses (P<0.05 para
todos). A proporção de pacientes que atingiu a meta
de menos que 140/90 mm Hg foi de 62,8% no grupo
com alta dosagem de olmesartan e de 70,7% no grupo de medicação combinada.
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AACE: Guidelines Enfatizam o
Cuidado Abrangente
Por Todd Neale, Staff Writer, MedPage Today
Publicado em: 18 de abril de 2011
Endocrine Practice 2011 17 suppl 2.

SAN DIEGO - Os clínicos que tratam pacientes com diabetes Tipo
1 e Tipo 2 devem ir além da estreita faixa que engloba o controle
glicêmico e contemplar todas as
características do paciente e fatores de risco, de
acordo com os Guidelines da American Association
of Clinical Endocrinologists. “Os pacientes com diabetes enfrentam riscos maiores de episódios cardiovasculares adversos e quando consideramos
o controle de glicemia, níveis de colesterol e pressão sanguínea, todos juntos, apenas de 7% a 13%
dos diabéticos estão sendo bem controlados,” alerta o Dr. Yehuda Handelsman, MD, endocrinologista particular na cidade de Tarzana, Califórnia e co-presidente do comitê que elabora as orientações.

maior que 35, pelo menos por um curto período de
tempo, para uma perda significativa de peso.
“Um segundo foco importante das recomendações
– além do desenvolvimento de um plano abrangente
de cuidados – é a individualização do tratamento, já
que não existe um nível de Hemoglobina A1c “tamanho único” que sirva para todos os pacientes,” repete
Handelsman.
A meta anteriormente adotada para a maioria dos
pacientes era de 6,5% ou menos, entretanto a expectativa de vida, duração da doença, presença de
complicações micro e macro vasculares, fatores de
risco cardiovascular, co-morbidades e risco de episódios severos de hipoglicemia precisem ser levados
em consideração para se estabelecer uma meta, de
acordo com as orientações.
Por exemplo, um paciente relativamente jovem e saudável pode ter como meta ficar abaixo de 6%, mas
um paciente mais doente pode ter como meta algo
entre 7% e 8%.

“Portanto, sentimos que essa questão precisa ser
discutida,” alertou Handelsman, presidente da AACE,
em uma entrevista coletiva durante a reunião anual
da organização. Os guidelines foram publicadaos no
começo desse mês e também em um suplemento da
edição de março/abril do Endocrine Practice.

Pontos de Ação:
•• Explicar que as novas orientações da American
Association of Clinical Endocrinologists recomendam que os clínicos que tratam pacientes diabéticos, Tipo 1 e Tipo 2, devem ir além do simples
controle glicêmico e contemplar uma visão mais
ampla, englobando todas as características e fatores de risco do paciente.

“Isso fica a critério do médico responsável pelo tratamento,” afirma Handelsman.

•• Ressaltar que um segundo foco importante das recomendações é a individualização do tratamento,
já que não existe um nível de Hemoglobina A1c “tamanho único” que sirva para todos os pacientes.

O Dr. Daniel Einhorn, MD, da Scripps Health, em La
Jolla, Califórnia acha que pode levar mais algum tempo para que esse conjunto mais abrangente de orientações seja realmente estabelecido na prática.

•• Explicar que é bastante razoável considerar o procedimento, chamado de banda gástrica ajustável
laparoscópica, para pacientes DM2, que tenham
índice de massa corporal acima de 30 ou derivação
(bypass) gástrica em Y de Roux para os com IMC

“Eu acho que a implementação não será imediata,”
afirma Einhorn, que foi o presidente, imediatamente
anterior, da AACE. “Eu acho que essas orientações
vão demandar certo tempo para serem digeridas,
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mas esperamos que sejam transformadoras para os
100 ou mais milhões de norte americanos que lidam
com isso.”
Handelsman conta que as orientações atualizadas
foram escritas em um formato pergunta-e-resposta
para que seja mais fácil para os clínicos encontrar as
recomendações específicas que procuram.
A orientação incorpora os critérios modificados para
diagnóstico do diabetes da American Diabetes Assosiation, que a AACE previamente endossou. O Dr.
Handelsman ressalta que, embora a HbA1c possa
ser usada no diagnóstico, é dada preferência para as
medições de glicemia plasmática de jejum.
As orientações da AACE também alteram os critérios
diagnósticos recomendados para o diabetes gestacional. A AACE hoje recomenda uma avaliação de
cada mulher grávida, através de um teste oral de tolerância à glicose, de duas horas, depois da ingestão
de 75-gramas de glicose, no lugar do teste de uma
hora e 50 gramas. Um valor, em duas horas, de 153
mg/dL ou mais será considerado como diagnóstico
de diabetes gestacional.
Mudanças adicionais nas orientações incluem menções sobre novas tecnologias, como bombas de insulina e monitoramento contínuo da glicose, ambos
considerados como úteis em certos pacientes.
As bombas de insulina, incluiriam os pacientes motivados e educados, com diabetes Tipo 1 e certos
pacientes insulinopênicos com diabetes Tipo 2, que
não conseguem atingir um bom nível de controle glicêmico apenas com as várias injeções diárias.
Existem também recomendações para considerar
como bastante razoável o procedimento, chamado
de banda gástrica ajustável laparoscópica, para pacientes DM2, que tenham índice de massa corporal
acima de 30 e derivação (bypass) gástrica em Y de
Roux para os pacientes com IMC maior que 35, pelo
menos por um curto período de tempo, para uma
perda significativa de peso.
“Essa é uma postura que não tínhamos há cinco
anos,” diz o Dr. Jeffrey Mechanick, MD, endocrinologista do Centro Médico Monte Sinai em Nova York e
tesoureiro da AACE.
O Dr. Handelsman afirma que o controle da obesidade é uma parte integral do tratamento do diabetes e
de suas complicações.

Outra questão apresentada nas orientações atualizadas são as seções que tratam de co-morbidades
do diabetes menos familiares, incluindo distúrbios do
sono, distúrbios respiratórios e depressão. n

AACE: O Liraglutide Pode Oferecer
Reduções de HbA1c Mais
Expressivas
Fonte: By Todd Neale, Staff Writer, MedPage Today
Publicado: 18 abril de 2011
AACE 2011, Abstract 222

O liraglutide (Victoza) induz reduções mais expressivas de hemoglobina glicada (HbA1c), se comparado com outras medicações para o
tratamento do diabetes, afirma uma
meta-análise da ensaios fase II sobre o medicamento.
“O liraglutide apresentou um desempenho significativamente melhor, se comparado com as terapias de
administração oral - sitagliptina (Januvia), sulfoniluréias e tiazolidinedionas – para quase que todos os
níveis de linha de base HbA1c,” de acordo com o Dr.
Robert Henry, MD, da Universidade de San Diego,
Califórnia.
“Ele tende a ser melhor que as medicações injetáveis, como a exenatida (Byetta) e a insulina glargina
(Lantus), embora as diferenças não atinjam níveis
significativos, na maioria das comparações,” relatou
o Dr. Henry, que também é presidente para medicina
e ciência da American Diabetes Association, durante
a reunião da American Association of Clinical Endocrinologists.
É sabido que o controle glicêmico se deteriora com o
tempo e que as metas glicêmicas, nem sempre, são
atingidas com os medicamentos atuais, explica o Dr.
Henry.

Pontos de Ação:
•• Ressaltar que esse estudo foi publicado como um
resumo e apresentado em uma conferência. Esses dados e conclusões devem ser considerados
como preliminares até que sejam apresentados
em publicação, revisada por colegas.
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•• Ressaltar que nesse estudo, uma meta-análise
de pacientes recebendo diversas terapias anti-diabéticas, com múltiplos níveis de HbA1c de
linha de base sendo pacientes sem medicação,
com monoterapia com metformina e metformina
mais sulfoniluréias ou tiazolidinedionas, o liraglutide consistentemente mostrou seu benefício e foi
associado com as maiores reduções dos níveis
glicêmicos.
Isso indica “que enquanto temos diversas terapias
muito boas para o gerenciamento do DM2, existe uma necessidade ainda não tratada para obter e
manter o controle glicêmico,” conta ele.
E, de acordo com o Dr. Henry, embora existam medicamentos efetivos, a natureza progressiva do DM2
dificulta o uso de uma única terapia para manter a
efetividade do tratamento no longo prazo.
O Dr. Henry ainda alerta para outra questão importante que é o “conflito de escolha”, relacionado com
o tratamento, que engloba, por exemplo, ganho de
peso, hipoglicemia e tolerabilidade, como também
para o aumento da complexidade do tratamento do
diabetes, ao ponto de ser, “provavelmente, muito difícil para o provedor de cuidados comum implementá-lo”.
Para comparar a efetividade dos vários tratamentos
para o diabetes, o Dr. Henry e seus colegas executaram uma meta-análise de sete estudos fase III, avaliando uma dosagem de 1.8-mg de liraglutide – os
seis estudos LEAD (LEAD - Liraglutide Effect and Action in Diabetes) mais o estudo 1860. No total foram
2.829 pacientes.
A terapia de background variou nos estudos e incluiu
– em várias combinações – pacientes sem medicação, com monoterapia com metformina e metformina
mais sulfoniluréias ou tiazolidinedionas. Os grupos
de controle receberam tanto terapias orais como terapias injetáveis.
Os pacientes na meta-análise foram estratificados
pela linha de base HbA1c – 7,5% ou menos, de 7.6%
a 8%, de 8.1% a 8.5%, de 8.6% a 9% e mais de 9%.
Todas as terapias para o tratamento do diabetes melhoraram o controle glicêmico ao longo dos níveis da
linha de base HbA1c, com as mais expressivas reduções nos pacientes que começaram com a HbA1c
mais alta.
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As maiores reduções, porém, foram observadas no
grupo usando liraglutide, variando entre 0,7% no grupo de pacientes com linha de base HbA1c mais baixa e 1.8% no grupo com a linha de base mais alta.
Os valores correspondentes para sulfoniluréias e sitagliptina foram de 0,1% para 1,3% e para tiazolidinedionas foram de 0,2% para 0,5%.
O liraglutide foi significativamente melhor (P<0.05)
em reduzir a HbA1c, se comparado com a sitagliptina para cada categoria de linha de base HbA1c, se
comparado com as sulfoniluréias, em cada categoria,
exceto de 8,6% para 9% e comparado com as tiazolidinedionas em cada categoria, exceto para o nível
mais baixo de A1c.
Se comparado com outros medicamentos injetáveis,
o liraglutide foi significativamente melhor, comparado com a exenatida apenas na categoria de linha de
base de HbA1c mais alta e comparado com a insulina
glargina apenas na categoria mais baixa de A1c.
“É importante dizer também,” enfatiza o Dr. Henry,
“que o liraglutide permitiu que uma proporção bem
maior de pacientes atingisse a meta.”
No nível mais baixo de HbA1c na linha de base, 62%
dos pacientes que receberam liraglutide atingiram
uma HbA1c de 6.5% ou menos, comparado com o
resultado de 20% a 49% com terapias orais, 45% com
exenatida e 39% com insulina glargina (P<0.05 para
todas as comparações com liraglutide).
No nível mais alto de HbA1c na linha de base, a
taxa mais alta obtida, para levar os pacientes à
meta, foi com insulina glargina (12%), seguida pelo
liraglutide (10%) e as outras terapias orais e injetáveis (0% a 5%). n

A Dieta Cetogênica Pode Reverter a
Nefropatia Diabética
Fonte: Endocrine Today, 2011

Uma dieta rica em gorduras e pobre em carboidratos, conhecida como
dieta cetogênica, pode
reverter a disfunção renal, em pacientes diabéticos, de acordo com
pesquisadores da Escola
de Medicina Monte Sinai.
“Nosso estudo é o primeiro a mostrar que
apenas com uma dieta
é possível reverter complicações sérias do diabetes,” explicou o Dr. Charles Mobbs, PhD, professor
de neurociência, geriatria e medicina de cuidados
paliativos da Escola de Medicina Monte Sinai, durante a coletiva de imprensa. “Esse achado tem implicações importantes para dezenas de milhares de
norte-americanos diagnosticados com insuficiência
renal diabética e, possivelmente, outras complicações, a cada ano.”

de insuficiência renal no diabetes, os pesquisadores
consideraram a hipótese de que a dieta cetogênica
poderia interromper os efeitos tóxicos da glicose. A
dieta não é uma solução de longo prazo para adultos, em razão das exigências extremas que faz. Porém, a pesquisa de Mobbs indica que a exposição
à dieta, por um período limitado, pode ser suficiente
para “recompor” a expressão do gene e o processo
patológico que leve à insuficiência renal, de acordo
com nota para a imprensa.
Os pesquisadores vão continuar a pesquisar os efeitos da dieta cetogênica e o mecanismo pelo qual ela
pode reverter a insuficiência renal em pessoas com
diabetes, como também, a insuficiência renal relacionada com a idade.
“Se soubermos como a dieta cetogênica reverte a nefropatia, isso poderá nos ajudar a identificar um medicamento alvo e subsequentes intervenções farmacológicas que possam imitar o efeito da dieta,” explicou
o Dr. Mobbs.
“Nós olhamos para frente, para o estudo de um desenvolvimento promissor e maior.”
Os achados foram publicados online no PLoS ONE.
O estudo foi parcialmente subsidiado pelo Instituto
Nacional de Saúde - NIH e pela Fundação de Pesquisa sobre Diabetes Juvenil. n

Os pesquisadores avaliaram camundongos geneticamente predispostos a ter diabetes, Tipo 1 e 2.
Metade dos camundongos recebeu a dieta cetogênica e um grupo controle foi mantido com a dieta
padrão, com alto teor de carboidratos. Depois de 8
semanas, os indicadores funcional e molecular de
danos aos rins foram revertidos nos camundongos
que recebiam a dieta cetogênica, de acordo com os
resultados. Ainda, a patologia renal, no modelo de
diabetes tipo 2, foi parcialmente revertida na análise
microscópica, de acordo com a nota para a imprensa.
Eles também identificaram, um painel de genes,
previamente não relatado, associado com o dano
renal relacionado com o diabetes, cujas mudanças
em expressão foram revertidas pela dieta.
A dieta cetogênica é, tipicamente, usada para o controle de ataques epiléticos em crianças. A dieta é
pobre em carboidratos, moderada em proteínas e
rica em gorduras. Já que a alta concentração de glicose no metabolismo é considerada como a causa
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A revista Diabetes Clínica é uma publicação com periodicidade bimestral e está aberta para a publicação e divulgação de artigos
científicos das áreas relacionadas ao Diabetes e patologias associadas.
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 especificações 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/email) 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 retorno de
acordo com a circunstância, realizar modificações nos textos recebidos; neste último caso não se alterará o conteúdo 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
todas as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc.; a bibliografia não deve conter mais que 10 referências.

2. Artigos originais
São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais de descobertas com relação a aspectos experimentais 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, Discussão 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.

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 explorando 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 comentários 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 possam ser editados em PowerPoint, Excel, etc
Bibliografia: São aconselháveis no máximo 15 referências bibliográficas.

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 necessariamente haja relação com artigos publicados, porém relacionados 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.

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

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

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

Preparação do original

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.
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1.2 Numere as tabelas em romano, com as legendas para cada
tabela junto à mesma.
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resumo 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 magnética (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

•• Objetivos do estudo.
•• Procedimentos básicos empregados (amostragem, metodologia, análise).
•• Descobertas principais do estudo (dados concretos e estatísticos).
•• Conclusão do estudo, destacando os aspectos de maior novidade.
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 endereço 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.

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 respectivo 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, aparelhos, etc.

3. Autoria
Todas as pessoas consignadas como autores devem ter participado 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 supervisão geral do grupo de pesquisa também não é suficiente.
Os Editores podem solicitar justificativa para a inclusão de autores durante o processo de revisão do manuscrito, especialmente
se o total de autores exceder seis.

4. Resumo e palavras-chave (Abstract, Keywords)
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:

6. Referências
As referências bibliográficas devem seguir o estilo Vancouver definido nos Requisitos Uniformes.
As referências bibliográficas devem ser numeradas por numerais
arábicos entre parênteses e relacionadas em ordem na qual aparecem 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 management. 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,
páginas inicial e final, ponto. Não utilizar maiúsculas ou itálicos.
Os títulos das revistas são abreviados de acordo com o Index Medicus, 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 human gliomas. Cancer Res 1994;54:5016-20.
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Calendário de eventos 2011/2012

2011
Agosto

IV Congresso Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia (CBAEM) /
X Congresso Paulista de Endocrinologia e
Metabolismo (COPEM)

Dezembro de 2011

The 4th International Conference on FIXED
combination, in the treatment of Hypertension,
Dyslipidemia and Diabetes
Local: Paris, França
Data: 1 a 4 de Dezembro
Informações: http://www.fixedcombination.
com/2011/

Local: Centro de Convenções Frei Caneca
- São Paulo, SP
Data: 25 a 27 de Agosto
Tel.: (11) 3044-1339 / 3849-0099

12th Symposium of the International Diabetes
Epidemiology Group

Setembro

World Diabetes Congress Dubai 2011

Local: University of Sharjah, United Arab Emirates
Data: 1 a 4 de Dezembro
Informações: ideg@bakeridi.edu.au

Outubro

Local: Dubai, United Arab Emirates
Date: 4 a 8 de Dezembro
Informações:
http://www.worlddiabetescongress.org
E-mail: wdc@idf.org
Tel.: +32 2 5431631

XVIII Congresso da Sociedade
Brasileira de Diabetes

2012

47 th EASD Meeting
Local: Lisboa, Portugal
Data: 12 a 16 de setembro de 2011
Informações: atl@visitlisboa.com

Local: Centro de Convenções Ulysses
Guimarães - Brasília, DF
Data: 19 a 22 de Outubro
Site: www.diabetes.org.br
Novembro de 2011

XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica
Data: 9 a 12 de Novembro
Local: Serrano Resort, Gramado, RS
Informações: www.sbcb.org.br

Diabetes Educator Course
Local: Toronto, ON, Canadá
Data: 21 a 24 de Novembro
Informações: www.interprofessional.ubc.ca
E-mail: ipcde2@interchange.ubc.ca
Tel.: 604-827-3112
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Julho de 2012

17º. Congresso Brasileiro Multidisciplinar
em Diabetes
Data: 27, 28 e 29 de Julho de 2012
Local: São Paulo - SP
Informações: anad@anad.org.br
Tel: (11) 5572-6559
Outubro de 2012

48th Annual Meeting Berlin Alemanha EASD
Europen Association for the Study of Diabetes
Local: Berlin - Alemanha
Data: 1 a 5 de Outubro
Site: www.easd.org
Informações: secretaria@easd.org,
easd2012@dife.de

