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         Editorial

Nesta edição procuramos incluir informes e resumos de 
trabalhos que selecionamos no 75th Annual Meeting do 
ADA, realizado em Boston, em julho passado.

Estivemos também no Congresso Europeu EASD, ocor-
rido em Estocolmo na Suécia, no mês de setembro, do 
qual os informes e resumos serão publicados na próxi-
ma edição.

O que notamos nos dois eventos deste ano, foi o enfo-
que para os novos medicamentos da classe das GLIFO-
SINAS, tanto as que já estão no mercado, bem como 
as que serão lançadas. Pelos resultados obtidos do uso 
dos medicamentos já lançados, houve e haverá um esti-
mulo à pesquisa com vistas a novos lançamentos desta 
classe de medicação, pois estes tem se mostrado muito 
eficazes no tratamento do Diabetes.

O que tem sido discutido é qual seria a melhor indica-
ção no DM2, em que tipo de paciente e utilização como 
segunda ou terceira droga.

Independente de que tipo de medicação, houve no 
EASD uma seção em que o Dr. DeFronzo defendeu uma 
tríplice terapia no tratamento do DM2, apesar do viés 
de considerar durante toda a sua palestra, apenas duas 
drogas do mesmo laboratório americano, já quase em 
desuso fora dos USA.

Os próximos medicamentos já em fase 3 ou mesmo já 
lançados no mercado americano e europeu, são a com-
binação dos inibidores da SGLTs - GLIFOSINAS, com 
inibidores D.P.P.4 - GLIPITINAS que ao que tudo indica 
será uma excelente combinação, facilitando o melhor 
controle e a adesão dos pacientes.

Em fase 3, já com protocolos (e alguns resumos que 
publicaremos na próxima edição), o uso das GLIFOSI-
NAS em Diabetes Mellitus Tipo 1. Lembramos que todos 
os medicamentos aprovados e em uso ainda não estão 
aprovados para DM1, aguardando os resultados finais 
dos protocolos que ainda estão em andamento.

Participamos no EASD, de um simpósio, patrocinado 
pela SANOFI, no qual, foi enfatizada a educação do 
paciente através de multiprofissionais, com as diferen-
tes abordagens dos aspectos, médico, nutricional, psi-
cológico e da atividade física. Nesse mesmo simpósio 
foi apresentado um novo mecanismo de controle da 
hipercolesterolemia. Trata-se de uma nova classe de 
medicamentos (EVOLUMAB) que inibe um anti-corpo, 
anti-receptor do LDL colesterol. Esse anticorpo é deno-
minado de PCSK9. Portanto, esse novo medicamento 

bloqueia o PCSK9, disponibilizando maior quantidade 
de receptores de LDL nas células do fígado, o que pro-
move maior remoção do LDL circulante.

As pesquisas iniciais mostram um sucesso que vai de 
40 a 60% na redução do LDL colesterol. Dessa forma 
um novo medicamento virá baseado num possível me-
canismo de ação, diferente de tudo que ora existe, me-
lhorando o arsenal terapêutico no tratamento da princi-
pal etiologia que causa morbimortalidade das doenças 
cardiovasculares.

Outro destaque no EASD 2015, foi a publicação do es-
tudo EMPA-REG, que é o uso da EMPAGLIFOSINA em 
pacientes com DM2, com fatores de risco cardio vascu-
lar (enfarte, hipertensão, angina, etc...), cujo desfecho 
mostrou uma vantagem de até 30% no grupo em uso de 
EMPAGLIFOSINA.

Outro aspecto que notamos nos dois eventos, tanto ADA, 
como EASD, é a tendência atual e futura da substituição 
da glicemia capilar pela intersticial (sub cutânea) com inú-
meras vantagens, sendo a principal delas, acabar com as 
punções digitais, que para aqueles que necessitam de 
múltiplas punções, trata-se de uma sacrifício diário.

A Glicemia intersticial é feita través da colocação de um 
sensor subcutâneo que faz glicemia de 5/5 minutos e 
transmite os resultados emitidos para um aparelho do ta-
manho de um celular ou mesmo direto no aplicativo do ce-
lular. Deste poderão ser armazenados os dados, fazer cur-
vas, contagem de carboidratos, cálculos de insulina, etc...

Os sensores serão trocados a cada 7 ou 14 dias. Estes 
aparelhos deverão ser calibrados uma vez ou duas com 
glicemia capilar. O grande problema será o custo.

Estamos muito satisfeitos pelo grande avanço, tanto nas 
medicações, quanto na monitorização, em favor de um 
melhor atendimento ao paciente com Diabetes.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho

Presidente ANAD - FENAD

Titular Endocrinologista Fac. Med. FMABC

Member IDF Task Force Insulin

Um Panorama dos  
Congressos ADA e EASD 2015
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          Resumos

Implicações de Sobrepeso e 
Obesidade Pré-Gestacionais no Perfil 
Lipídico e Glicometabólico Durante a 
Gravidez                    
Autores: L. Bozkurt1, C. S. Göbl2, 
A.-T. Hörmayer1, Anton Luger1, 
Sabina Baumgartner-Parzer1, A. 
Kautzky-Willer1

1Departamento de Medicina Interna 
II, Divisão de Endocrinologia e 
Metabologia, Unidade de Medicina de Gênero, Universidade 
Médica de Viena, Viena.2Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia, Divisão de Medicina Materno-Fetal, Universidade 
Médica de Viena, Viena.

Introdução
Alterações lipídicas durante a gestação sugerem im-
pacto sobre a obesidade, assim como resultados ad-
versos na gravidez associados ao Diabetes Mellitus 
gestacional (DMG).

O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações lon-
gitudinais em lipídios séricos durante a gestação em 
mulheres com diferentes graus de obesidade, aten-
ção especial ao estado glicometabólico.

Métodos
208 mulheres grávidas estratificadas por IMC pré-
concepcional (peso normal com IMC<25: n=89 
(42,8%), sobrepeso com IMC 25-29,9: n=59 (28,4%), 
obesidade com IMC>30: n=60 (28,8%)) submete-
ram-se a 75g-2h-TOTG antes da 21ª semana gesta-
cional (visita 1). O diagnóstico final foi realizado entre 
a 24ª e 28ª semana gestacional (pelos critérios da 
IADPSG: 129  com tolerância normal à glicose (NGT), 
79 DMG). Uma coleta adicional de sangue para a 
avaliação do perfil glicometabólico e lipídico, foi rea-
lizada na primeira visita e nas três visitas posteriores 
até o parto. Os dados do TOTG foram usados para 
estimar a sensibilidade à insulina.

Resultados
A prevalência de DMG foi relacionada ao grau de obe-
sidade (peso normal  25,8%, sobrepeso  40,7%, obe-
sidade: 53.3% p-0,003). Na linha de base de mulheres 
com sobrepeso e obesidade, pode-se observar níveis 
já elevados de triglicerídeos (TG. p<0,001) e usCRP 
(p<0,001), além de diminuição nos valores de HDL-C 
(p=0,01), enquanto o colesterol total (CT) e o LDL-C 
eram similares entre os grupos. Com relação à visita 1, 

todos os parâmetros lipídicos mostraram um aumento 
significante em todo o grupo. No entanto, o aumento 
das concentrações de lipídios séricos foi menos pro-
nunciado  nas participantes com sobrepeso e obesi-
dade, em comparação às participantes com peso 
normal (LDL-C: p=0,006, CT: p=0,002. TG: p=0,002). 
Tais diferenças não dependiam do status de DMG e de 
resistência à insulina na  linha de base. Com relação 
ao resultado fetal, a obesidade materna foi as sociada 
a um maior peso ao nascer (percentis de idade ges-
tacional). Embora os níveis lipídicos não tenham sido 
correlacionados ao peso ao nascer, houve uma as-
sociação significante entre IMC pré-concepcional e 
resistência à insulina durante a gravidez.

Conclusão
A diminuição de hiperlipidemia induzida pela gravidez 
em mulheres com sobrepeso e obesidade é indepen-
dentemente prevalente de distúrbios da glicose. Há 
necessidade de mais estudos sobre os efeitos do me-
tabolismo materna sobre o resultado fetal. n

Um Estudo de Acompanhamento de 
Pacientes com Diabetes Tratadas por 
Mais de 20 Anos com até 50 anos 
desde o Parto                         
Autores: Yasue Omori1, Keiko 
Yanagisawa2, Asako Sato2

1Ebina General Hospital – Centro de 
Diabetes
2Universidade Médica das Mulheres 
de Tóquio,Centro de Diabetes

Introdução
Existem poucas referências de estudos de acompa-
nhamento de pacientes com Diabetes após o parto. 
Este relatório de um acompanhamento à longo prazo 
pode ser o primeiro do gênero. Eu fui o responsável 
pela introdução do campo de Diabetes e Gravidez no 
Japão nos anos 1960. Desde a época em que expe-
rienciei o primeiro caso de uma gestante diabética 
até minha aposentadoria da Universidade Médica 
das Mulheres de Tóquio, tratei 495 gestantes e rea-
lizei 631 partos, com 640 bebês. Entre eles, analisei 
diversos casos nos quais meus colegas e eu acom-
panhamos pacientes por mais de 20 até 50 anos, 
dando continuidade ao tratamento após os partos, 
para investigar a relação entre o controle da glicemia 
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e as complicações do Diabetes, especialmente a reti-
nopatia e a nefropatia diabética.

Materiais e Métodos
Foram analisados um  total de 128 partos (112 casos). 
O número de casos em que foi dada continuação ao 
tratamento por mais de 51 anos é de 1 caso; entre 40 
e 49 anos é de 13 partos e 11 casos; de 30 a 39 anos é 
de 32 partos e 26 casos; e entre 20 e 29 anos é de 82 
partos e 79 casos. Em todos os casos, com exceção 
de 5, o tratamento do Diabetes foi realizado com insu-
lina. Em relação ao tipo de Diabetes, 44 casos (39,3%) 
eram do Tipo 1, 66 casos (58,9%) do Tipo 2, e apenas 
1 caso de DMNID lentamente progressiva.

As idades atuais são 77; 72,3; 63,3 e 54,5 anos de 
idade. A idade média do início ou da detecção do 

Diabetes é quase a mesma em cada grupo. As ida-
des e a duração do Diabetes no parto são quase as 
mesmas. Após o parto, todas as pacientes realizaram 
tratamento com  insulina, com exceção de 5 casos 
que fizeram uso de agentes hipoglicemiantes orais.

Resultados
Com relação às complicações do Diabetes, analisei a 
relação entre HbA1c e  retinopatia e  nefropatia dia-
bética. Embora o nível médio de HbA1c tenha sido de 
7,7%, que não é excelente, as pacientes apresenta-
ram poucas complicações: nenhuma retinopatia em 
40%, retinopatia simples em 40% e fotocoagulação 
em 20%. 66,7% não apresentaram albuminúria, 9,4% 
apresentaram albuminúria. Foram observados 4 ca-
sos (3,12%) de  transplantes renais e hemodiálise.

Material: Número Total de 128 Partos, 112 Casos

Duração 
após o 
Parto

Número 
Total de 
Partos

Tipo de 
Diabetes

Idade Atual Idade do 
Surgimento 
ou da 
Detecção 
do Diabetes

Idade no 
Parto

Duração do 
Diabetes

Tratamento 
após o 
Parto

(anos) 50 ~ 1 DMID:1 
Lentamente 
Progressiva

(anos) 77 (anos)

17

(anos)

27

(anos)

10

Insulina

40 ~ 49 13 Tipo1: 1 
(SPIDDM)

Tipo2:

10 casos / 
12 partos

72,3 + 5,1 23,2 + 4,3 29,0 | 3,1 6,3 + 3,1 Todas as 
insulinas

30 ~ 39 32 Tipo1:

10 casos / 
13 partos

Tipo2:

16 casos / 
19 partos

63,3 + 5,6 22,5 + 5,6 29,8 + 5,1 8,0 + 4,4 Todas as 
insulinas

20 ~ 29 82 Tipo2:

35 casos / 
36 partos

Tipo2:

44 casos / 
46 partos

54,5 | 4,6 21,7 | 7,4 30,2 + 4,1 8,5 | 6,5 Insulina: 77

Hip Oral: 5

Sulf Dpp-1 
Inh

IDDM (5PIDDM) Lentamente Progressiva: 1/112 

casos

(0,9%)

Diabetes Tipo 1: 44/112 casos

(39,3%)

Diabetes Tipo 2: 66/112 
casos

(58,9%)
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Em cada grupo de idade, a relação entre o nível de 
HbA1c e  retinopatia é apresentada nas figuras. O 
eixo horizontal mostra a idade e a retinopatia. HbA1c 
está no eixo vertical.

Resultados de Nefropatia Diabética após o Parto
Duração após o 
Parto

Número Total 
de Partos

Albuminúria Microalbuminúria Creatina Sérica

(anos) 50 ~ 1 (-)1 (mg/gcr)
77

(mg/dl)
17

40 ~ 49 13 (-) 13
(+) 0

10,4
+ 6,2 (n=13)

0,63
+ 0,1 (n=13)

30 ~ 39 32 (-) 26
(+ ~ 3 +) 5
Hemodiálise 1

19,9
+ 25,2 (n=26) 
Desconhecidas: 2
3 casos com níveis altos
908,8, 323,5, 122,9

0,68
+ 0,1 (n=31)

20 ~ 29 82 (-) 71
(+ ~ 4 +) 7
Transplantes renais 1 (2 
casos de partos)
Hemodiálise 2

7,6
+ 6,2 (n=69)
Desconhecidas: 3
3 casos com níveis altos
122,9, 929,2, 122,9

0,64
+ 0,1 (n=75)
3 casos com níveis altos
2,91 (Acr 389,5)
2,75 (Acr 784) M+50
1,31 (Acr 118,8)

total 128 Albuminúria (- ) 11/128(86,7%)
Albuminúria (+ ~4 +) 12/128(9,4%)
Transplantes renais 4/128(3,12%)

Conclusão 
Confirmamos que mesmo que o controle glicêmi-
co não seja o ideal, o tratamento ininterrupto é efi-
caz para prevenir as complicações do Diabetes, em 
conjunto com um monitorização estrita da glicemia e 
educação em Diabetes.

 n
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Fatores Angiogênicos no Diagnóstico 
de Pré-eclâmpsia: Associação entre 
sFlt-1, PIGF e Massa da Placenta 
Materna
Autores: L. Dröge. A. Höller. L. Ehrlich. W. Henrich. S. 
Vertohren.

Introdução
Nas gestações unifetais e de gêmeos com pré-eclâmp-
sia (PE), a taxa de sFlt-1/PIGF é significativamente 
maior quando comparada às gestações saudáveis, e 
pode, portanto, ser usada como um teste diagnóstico. 
Gestações de gêmeos possuem uma massa placen-
tária maior, e os níveis absolutos de sFlt-1 e PIGF di-
ferem entre os grupos de gestações unifetais e de 
gêmeos, com e sem PE. O objetivo deste estudo 
foi investigar potenciais correlações lineares entre a 
massa placentária e o nível de sFlt-1 e PIGF.

Métodos
Nossos dados foram coletados a partir de estudos 
publicados anteriormente avaliando a taxa de sFlt-1/
PIGF como auxílio no diagnóstico de PE. Todas as 
gestações unifetais com parto dentro de 14 sema-
nas após a apresentação foram consideradas caso 

Tabela 1.
Controles PE PE+RCIU RCIU

Idade gestacional 
(semanas)

37,7 ± 3,2 35,2 ± 4,1 28,9 ± 5,9 32,7 ± 5,2

Tempo para o parto 
(dias)

5,7 ± 3,9 3,8 ± 4,2 4,5 ± 7,9 5,7 ± 4,4

Peso fetal ao nascer 
(g)

3124,2

±766,1

2514,3

±968,01

993,5

±717,64

1588,3

±772,8

Peso da placenta (g) 582,3

±166,5

509,4

±162,2

254,55

±114,3

321,1

±118,7

Peso fetal ao nascer 
/ Peso da placenta

5,51

±1,30

4,94

±1,33

3,57

±1,28

4,96

±1,50

sFlt-1 (pg/nl) 5044,10 

±5119,83

10040,66

±6851,53

12934,00

±7710,82

6631,64

±5672,98

PIGF (pg/nl) 385,69

±1133,75

74,98

±52,74

50,10

±68,33

188,06

±214,73

sFlt/PIGF 40,76

±44,26

215,11

±247,29

709,95

±778,59

179,64

±219,07
Os dados são dados conforme Média ± Desvio Padrão

a massa da placenta estivesse disponível. Nós in-
cluímos n=58 pacientes com PE. n=11 com PE e 
restrição do crescimento fetal (RCF). n=9 com RCF 
isolados e n=31 controles. As análises da correlação 
de Pearson foi realizada para investigar a correlação 
entre a massa da placenta e o nível de sFlt-1 e PIGF.

Resultados
O tempo de inclusão e os resultados das variáveis 
analisadas estão apresentados na Tabela 1. sFlt-1, 
PIGF e a relação de sFlt-1/PIGF variaram significativa-
mente (p<*0,05) entre os subgrupos. O peso do feto 
e da placenta, assim como a relação entre eles foi 
significativamente maior nos controles comparados a 
PE, PE+RCIU (restrição de crescimento intra-uterino) 
e RCIU.

Controles e pacientes com RCF isolado não mostra-
ram uma correlação linear significante entre a massa 
da placenta e o nível de sFlt-1, PIGF ou a relação de 
sFlt-1/PIGF. Os pacientes com PE demostraram uma 
correlação linear positiva entre o nível de PIGF e a 
massa da placenta (r=0,527*. p<0,001) e uma corre-
lação inversa entre o nível de sFIt-1 (0,232* p.=0,080) 
e a relação sFIt-1/PIGF (r=0,614*. p=<0,001) (Ima-
gem 1).
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A massa da placenta estava claramente relacionada 
à relação sFIt-1 / PIGF (-0,734* p-0,024; PIGF:0,312 
p=0,413, sFIt-0,582 p=0,100) em pacientes com PE 
e RCF.

Imagem 1. Correlação de Pearson entre o Peso da 
Placenta

Conclusão
Uma correlação linear significativa entre a massa da 
placenta e os fatores angiogênicos, especialmente 
PIGF, foi detectada em pacientes com PE, mas não 
em controles. Esta análise dá suporte ao conceito de 
um continuum angiogênico na disfunção placentária. 
Os mecanismos de uma expressão placentária alte-
rada de sFIt-1 e PIGF e suas relações com a gravida-
de de PE devem ser assuntos de maiores investiga-
ções. n

Combinações Inciais de 
Empagliflozina e Metformina 
(EMPA+MET) em Pacientes 
Portadores de Diabetes Tipo 2 (DM2)
Autor(es): SAMY HADJADJ, ANTE JELASKA, SHU ZHANG, 
THOMAS MEINICKE, HANS J. WOERLE, ULI C. BROEDL, 
Poitiers, França, Ridgefield, CT, Biberach, Alemanha, 
Ingelheim, Alemanha.                                  
Fonte: 75th Scientific Sessions, Boston, 
2015.

A MET é a terapia de primeira linha recomendada 
para pacientes com DM2; no entanto, a terapia de 
combinação inicial pode fornecer uma maior eficácia 
na redução da glicose. Em um Estudo de Fase III, 
1364 pacientes virgens de tratamento e portadores 
de DM2 receberam aleatoriamente EMPA 12,5mg 
bid+MET 1000mg bid (n=170), EMPA 12,5mg  
bid+MET 500mg bid (n=170), EMPA 5mg bid+MET 
1000mg bid (n=172), EMPA 5mg bid+MET 500mg 
bid (n=170), EMPA 25mg qd (n=168), EMPA 10mg 
qd (n=172), MET 1000mg bid (n=171) ou MET 
500mg bid (n=171). O endpoint primário era a alte-
ração de HbA1c da linha de base na 24ª semana. Os 
endpoints secundários principais foram alterações 
da linha de base da glicemia de jejum (GJ) e peso.

A EMPA+MET bid levou a reduções estatisticamente 
superiores e clinicamente significantes em HbA1c vs. 
EMPA qd, e em doses de MET bid (Tabela).

A EMPA+MET bid levou a reduções significantes  na 
GJ vs. EMPA qd e MET bid, e no peso vs. MET bid 
(Tabela).

Os eventos adversos (EAs) foram relatados em 56,7-
66,3% dos pacientes entre os grupos. A porcentagem 
de pacientes com EAs hipoglicêmicos confirmados 
(glicemia ≤70mg/dL e/ou assistência necessária) foi 
baixa em todos os grupos (0-1,8%); nenhum dos ca-
sos precisou de assistência.

A EMPA+MET bid reduziu significativamente a HbA1c 
vs. EMPA qd e MET bid, e foi bem tolerada.   
     Tabela >>
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EMPA

12,5 mg 
bid + MET 
1000 
mg bid 
(n=169)

EMPA

12,5 mg 
bid + MET 
500 mg bid 
(n=165)

EMPA 5 
mg bid + 
MET 1000 
mg bid 
(n=167)

EMPA

5 mg bid + 
MET 500 
mg bid 
(n=161)

EMPA 
25 mg qd 
(n=164)

EMPA 
10 mg qd 
(n=169)

MET MET 1000 mg bid 
500 mg bid (n=164) 
(n=168)

HbA1c (%)
Referência 8 66 (0,09) 8,84(0,10) 8 65(0 10) 8,68(0,10) 886(0 10) 8 62 (0 10) 855(0 09) 8,69(0,08)
Mudança da 
referência na 
semana 24 

-2,08 
(0,08)+1

-1,93 
(0,08)+1

-2,07 
(0,08)+1

-1,98 
(008)+1

-1,36 
(0,08)1

-1,35(0,08) -1,75(0,09) -1,18(0,08)

Pacientes com 
HbA1c ≥7% 
na referência 
que alcançaram 
HbA1c <7% na 
semana 24, n/N 
(%)

111/163 
(68,1%)+2

91/159 
(57,2%)+1

112/161 
(69,6%)+1

96153 
(62,7%)+1

51/158 
(32,3%)

69/159 
(43,4%)

92/59 
(57,9%)

63166

(380%)

GJ (mg/dL(
Referência 167,9(3,2) 171,2(3,4) 163,7(3.3) 165,9(3,1) 176,9(3,8) 170,0(3,0) 169,0(3,8) 172,6(3,0)

Mudança da 
referência na 
semana 24

-51,0 
(2,4)+1

-44,0 
(2,4)+1

-47,8 
(2,4)+1

-45,5 
(2,4)+1

-28,0(2,5) -32,9(2,4) -32,1(2,4) -17,2(2,5)

Peso (kg)
Referência 83,7(1.5) 82,9(1,5) 83,0(1,5) 823(15) 83,4(1,6) 83 9(1 5) 83,8(1,6) 82,9(1,7)
Mudança da 
referência na 
semana 24

-3,8 (0,3)1 •3 0 (0 3)’ -3,5 (0,3)1 -2,8 (0,3)1 -2,4(0,3) -2,4(0,3) -1,3(0,3) -0,5(0,3)

Eventos 
Adversos (EAs)
Pacientes 
com EAs 
consistentes 
com infecção 
do trato urinário 
(%)

124 11 2 76 59 84 76 100 82

Pacientes 
com EAs 
consistentes 
com infecção 
genital (%)

29 53 29 1,8 48 64 29 23

Os valores de referência são médios (SE). As mudanças são médias ajustadas (SE) da análise de medidas repetidas 
do modelo misto sobre os casos observados em pacientes tratados com ≥1 dose da medicação de teste, que possuíam 
uma HbA1c de referência e ≥1 em tratamento de HbA1c medindo *p<0,001 vs EMPA dose qd; 1p<0,001 vs MET dose 
bid. 1p<0,01 vs MET dose bid; *p<0,05 vs MET dose bid (testes de superioridade para mudança da referência em HbA1c; 
testes não confirmatórios para HbA1c <7% taxas de controle e para mudanças da referência em GJ e peso).
1p=ns para não inferioridade vs MET 1000 mg bid

n
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Insulina Humana Inalável Dance-501 
Apresenta uma Resposta Linear 
à Dose e Variabilidade Similar à 
Insulina de Ação Rápida Lispro
Autor(es): ERIC ZIJLSTRA, TIM HEISE, LESZEK NOSEK, 
HANS-VEIT COESTER, KATHRIN LÜCKEMEYER, LISA 
PORTER, SAMANTHA MILLER, ANDY VICK, JAMES B. 
FINK, JOHN PATTON, Neuss, Germany, Brisbane, CA, 
Ashland, OH.                                          
Fonte: 75th Scientific Sessions, 

Boston, 2015.

Este estudo investigou a farmacocinética (FC) e far-
macodinâmica (FD) da 
Dance 501, uma nova 
formulação líquida de in-
sulina inalável (IN) com 
um novo aplicador.

Vinte e quatro partici-
pantes portadores de 
Diabetes Tipo 2 recebe-
ram 3 doses de IN: baixa  
(70 UI), média (140 UI) 
e alta (210 UI) e uma 
dose média equivalente  
(18 U) de insulina lispro 
s.c. (LIS). A dose média 
foi repetida para determi-
nar a variabilidade intra
-indivíduo. A FD foi afe-
rida durante um clamp 
euglicêmico de 12 horas.

Os perfis médios de FC/
FD (figura) mostraram 
uma absorção mais rápi-
da para a dose média IN 
vs. a dose de LIS (TMAX 
54±31 vs 89 ± 32 min, 
[média±DC]), resultan-
do em um efeito inicial 
mais rápido (T50%-TIG-
MAX 49±30 vs 61±20 
min). A biodisponibilida-
de e a biopotência rela-
tivas foram 12,2±8,1% e 
13,6±5,9%. Uma respos-
ta linear à dose foi obser-
vada para os parâmetros 

de FC primários (AUC0-8h, CMAX) e um aumento 
dependente da dose para os parâmetros de FD pri-
mários (AUCTIG0-12h, TIGMAX). A variabilidade no 
indivíduo foi comparável entre as insulinas para AU-
C0-8h (15,5 vs 12,0%), CMAX (16,9 vs 24,5%) e TIG-
MAX (25,7 vs 21,4%), porém mais alta com IN para 
AUCTIG0-12h (29,9 vs 17,0%). Nenhum problema de 
segurança foi identificado; foi observada tosse em 
apenas 3 de 462 inalações.

Em suma, a insulina inalável Dance-501 mostra ca-
racterísticas de FC/FD com rápida absorção e início 
de ação e pode, portanto, se tornar uma importante 
alternativa às insulinas injetáveis de ação rápida. 

n
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Risco de Eventos Cardiovasculares Com 
o Uso de Sulfonilureias — Análise Post 
Hoc a partir do Ensaio SAVOR
Autor(es): AVIVIT CAHN, OFRI MOSENZON, BOAZ 
HIRSHBERG, CHRISTINA A.M.. STAHRE, RONALD C. 
MA, GYORGY JERMENDY, FRANÇOIS BONNICI, 
KAUSIK RAY, CHERYL WEI, ITAMAR RAZ, Jerusalém, 
Israel, Gaithersburg, MD, Gothenburg, Suécia, Hong Kong, 
China, Budapeste, Hungria, Cidade do Cabo, África do Sul, 
Londres, Reino Unido.                          
Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

Pacientes com  Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) estão 
expostos a um risco maior de eventos cardiovascula-
res (CV). Existem dados conflitantes quanto ao efeito 
das Sulfonilureias (SU) em eventos adversos cardio-
vasculares maiores (EACM) em pacientes com DM2.

No ensaio SAVOR, foi administrada saxagliptina 
(SAX) vs. placebo a um grande grupo de pacientes 
de DM2 com alto risco cardiovascular, seguido pros-
pectivamente por uma média de 2,1 anos. Estuda-
mos os efeitos do tratamento com SU na linha de 
base na incidência de EACM.

As taxas de risco (HR) foram calculadas a partir do 
modelo de riscos proporcionais de Cox, adaptadas 
para idades, gêneros, IMC, tabagismo, TFG, históri-
co de doença cardiovascular estabelecida vs. múlti-
plos fatores de risco, HbA1c na linha de base, uso 
de insulina na linha de base, uso da metformina linha 
de base , duração do Diabetes e randomização para  
SAX ou ao placebo. Todos os EACM foram adjudica-
dos por um comitê externo.

As HR (95% IC) do uso de SU para endpoints primá-
rios e secundários e seus componentes foram analisa-
das para todo o grupo, para usuários e não-usuários 
de insulina, e de acordo com o tipo de insulina usada.

Concluímos que neste estudo de indivíduos com alto 
risco de doença cardiovascular, o uso de SU não foi as-
sociado a um maior risco de EACM. Uma redução pro-
nunciada na taxa de hospitalização por angina instável 
entre os usuários de insulina foi observada em pacien-
tes que usavam SU vs. aqueles que não usavam SU 
(4/1360 (0,3%) vs. 85/5427 (1,6%)); no entanto, devido 
à raridade do resultado, a obtenção de conclusões po-
sitivas a partir dos valores das HR é limitada. n

Resultados das Enzimas Hepáticas 
de 7 Estudos Clínicos com Insulina 
Basal Peglispro (BIL) em DM1 e DM2
Autor(es): MARK L. HARTMAN, SHUYU ZHANG, EDWARD 
J. BASTYR III, ANNETTE M. CHANG, SCOTT J. JACOBER, 
MELVIN J. PRINCE, Indianápolis, IN.    

Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

BIL, uma insulina basal análoga, com um perfil unifor-
me de farmacodinâmica, tem uma atividade periféri-
ca reduzida, resultando em ação hepato-preferencial. 
Para monitorar a segurança hepática nos estudos re-
gistrados de BIL, as enzimas hepáticas e os níveis 
de bilirrubina total (BT) foram avaliados em 0, 4, 8, 
12, 16, 26, 39, 52, 65, e 75 semanas, dependendo da 
duração do estudo, e 4 semanas após o témino do 
estudo com esta insulina basal.

Os dados foram integrados para estudos comparan-
do a BIL com insulina glargina (GL) em participantes 
com DM1 (1 estudo de Fase 2 e 2 estudos de Fase 
3; 1026 BIL e 676 GL) e DM2 (1 estudo de Fase 2 e 
3 estudos de Fase 3; 2194 BIL e 1464 GL). A média 
de alanina aminotransferase (ALT)  aumentou a partir 
da linha de base nos participantes usando BIL, e se 
establilizou após a 4ª semana nos partcipantes com 
DM1 e após a 26ª semana nos participantes com DM2 
(aumento médio de até 5 IU/L para DM1 e 3 IU/L para 
DM2), mas não apresentou aumento nos participan-
tes usando GL. A ALT foi mais alta em participantes 
usando BIL que em participantes usando GL em to-
dos os pontos de tempo (p<05), e houve diminuição 
após a descontinuação do uso de BIL. Os resultados 
de aspartato aminotransferase (AST) foram similares. 
Nenhuma mudança clinicamente significativa ocor-
reu com a BT média.

Um número maior de participantes usando BIL apre-
sentaram ALT ≥ 3X do limite superior da normalidade 
(LSN) que participantes usando GL (DM1: BIL 4,4% 
vs. GL 1,5%, DM2: BIL 2,0% vs. GL 0,6%, ambos 
p<.005). AST ≥ 3X LSN foi mais comum em partici-
pantes usando BIL que em participantes usando GL 
para  DM2 (1,2% vs. 0,4%, p=.009), mas não para  
DM1. TBL ≥ 2X LSN foi similar para BIL vs.GL. Ne-
nhum participante obteve como resultado ALT ≥ 3X 
LSN com um BT ≥ 2X LSN que tenha sido conside-
rado causalmente relacionado a BIL; portanto, os cri-
térios da Lei de Hy não foram atendidos. Dos partici-
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pantes tomando BIL com ALT ≥ 3X LSN (44  DM1, 44 
DM2), todos os participantes com DM1 e 40 (90,9%) 
com DM2 retornaram ou tenderam a ir em direção à 
linha de base, enquanto a continuidade com uso de 
BIL (37  DM1, 22 em DM2) ou após a descontinuação 
do uso de BIL (7 em DM1, 18 em DM2). Quatro pa-
cientes com DM2 não tiveram acompanhamento  su-
ficiente para que houvesse uma avaliação adequada 
da evolução de ALT.

O conteúdo da gordura do fígado (LFC) foi avaliado 
através de RM em 3 subgrupos de participantes, e foi 
mais alto com uso de BIL (mudança a partir da linha 
de base: BIL [-1% a 5%] vs. GL [-4% a 0%], p≤.002) na 
26ª e na 52ª semanas, tanto em DM1 quanto em DM2.

Em resumo, nenhuma lesão hepatocelular acentua-
da, grave e induzida pela medicação foi observada 
com o tratamento com BIL por até 78 semanas. Maio-
res pesquisas/análises deverão ajudar na avaliação 
destas descobertas relacionadas ao aumento de ALT 
e LFC. n

Contrastando Influências da 
Função Renal sobre a Pressão 
Arterial e Reduções de HbA1c com 
Empagliflozina: Análise Combinada 
de Estudos de Fase III
Autor(es): DAVID CHERNEY, MARK E. COOPER, SUSANNE 
CROWE, ODD ERIK JOHANSEN, SØREN S. LUND, HANS J. 
WOERLE, ULI C. BROEDL, THOMAS HACH, Toronto, ON, 
Canadá, Melbourne, Austrália, Ingelheim, Alemanha, Asker, 
Noruega.                                                
Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

O inibidor SGLT2  empagliflozina (EMPA) reduz 
HbA1c, peso e pressão arterial (PA) em pacientes 
portadores de Diabetes Tipo 2 (DM2). Enquanto a re-
dução da glicemia com a EMPA depende da função 
renal, é menos compreendido como a insuficiência 
renal crônica (IRC) influencia a modulação da PA 
com o uso de EMPA.

Em cinco ensaios randomizados de Fase III, 2286 
pacientes portadores de DM2 receberam 25mg de 
EMPA ou placebo (PBO) por 24 semanas como mo-
noterapia ou terapia adicional. Utilizando os dados 
combinados destes ensaios, analisamos as mudan-

ças do valor de base na PA sistólica (PAS) e HbA1c 
com 25mg de EMPA vs PBO em subgrupos por va-
lor de base de TFGe (equação MDRD), ajustando 
de acordo com diferenças do valor de base de PAS 
(apenas para análises de PAS), HbA1c, região, tra-
tamento, estudo, TFGe e tratamento por interação 
TFGe entre os grupos.

Em pacientes com uma função renal normal, ou em 
estágios 2 ou 3 de IRC, a EMPA reduziu HbA1c e PAS 
de maneira significativa vs PBO. Como esperado, as 
reduções de HbA1c corrigidas do PBO com a EMPA 
diminuíram com uma TFGe decrescente. Em contras-
te, as reduções corrigidas de PBO em PAS com a 
EMPA aparentemente foram mantidas com um TFGe 
decrescente.

Diferentemente de HbA1c, reduções na PAS com 
EMPA em pacientes portadores de DM2 aparente-
mente foram mantidas em pacientes com TFGe mais 
baixos, indicando que a modulação da PAS com a 
EMPA pode envolver outras vias que não a excreção 
de glicose pela urina tais como efeitos diuréticos, 
perda de peso, redução da rigidez arterial  ou efeitos 
vasculares diretos. n

Insulina Oral Pré-prandial (ORMD-
0801) Reduz as Necessidades de 
Insulina de Ação Rápida e os Níveis 
de Glicemia em Jejum em Pacientes 
com DM1
Autor(es): MIRIAM KIDRON, JOEL M. NEUTEL, EHUD 
ARBIT, Jerusalém, Israel, Tustin, CA.     

Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

A administração de insulina de maneira sistemática 
é o pilar fundamental dos regimes para o tratamen-
to do Diabetes, mas está associada com riscos de 
hipoglicemia e ganho de peso. Insulina infundida 
na veia porta oferece uma supressão mais rápida e 
pronunciada da produção da glicose hepática e uma 
redução dos níveis de insulina periférica circulante. 
De maneira similar, a insulina oral (ORMD-0801), de-
positada diretamente na veia porta, seguida de sua 
liberação de cápsulas de revestimento entérico no 
trato gastrointestinal, mostrou reduzir as excursões 
de glicose prandial e de jejum em pacientes porta-
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dores de Diabetes e minimizar a instabilidade glicê-
mica quando fornecida como um coadjuvante aos 
regimes de aplicação subcutânea de insulina em pa-
cientes portadores de DM1. Esse estudo prospectivo 
de Fase 2a randomizado, controlado por placebo, 
teve por objetivo avaliar o impacto da ORMD-0801 
administrada antes das refeições na necessidade de 
insulina exógena para pacientes portadores de DM1 
monitorados com um monitor contínuo de glicemia 
durante um período de tratamento duplo cego de 7 
dias. Uma única cápsula de ORMD-0801 (8mg de in-
sulina) foi administrada três vezes ao dia, todos os 
dias, 45 min antes das refeições para 15 pacientes, 
enquanto 10 receberam placebo. As necessidades 
de insulina dos pacientes foram documentadas e 
os níveis glicêmicos foram registrados com um mo-
nitor contínuo de glicose cego. Os níveis de glicose 
plasmática em jejum (GPJ) foram consistentemen-
te mais baixos do que o valor de base em todos os 
dias do tratamento entre os pacientes tratados com 
ORMD-0801, com picos de -60,2±63,3 mg/dL 
no 7º dia, enquanto uma ínfima mudança de  
-10,2±55,7 mg/dL foi registrada para a coorte pla-
cebo no mesmo momento no tempo. Níveis de GPJ 
reduzidos diretamente correlacionados à redução da 
necessidade de insulina de ação rápida, atingindo 
uma diferença média de -5,9 mIU/mL no consumo de 
insulina entre os pacientes ativos vs pacientes trata-
dos com placebo no 7º dia. No 7º dia de tratamento, 
um número equivalente de eventos hipoglicêmicos 
(<60 mg/dL) que exigiram intervenção clínica foram 
relatados para cada coorte. Em síntese, ORMD-0801 
administrada antes das refeições reduziu as neces-
sidades de insulina exógena necessária para manter 
a euglicemia em pacientes portadores de DM1 e se 
provou segura e bem tolerada no regime estudado. 
n

Efeitos Glicêmicos do Inibidor de 
SGLT2, Canagliflozina, sobre o 
Diabetes Tipo 1 Utilizando Sistema 
de Auto-Monitorização de Glicemia 
Dexcom G4 Platinum
Autor(es): NICHOLAS B. ARGENTO, KATHERINE 
NAKAMURA, Columbia, MD,                  
San Diego, CA. 
Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

Estão disponíveis atualmente apenas informações li-
mitadas sobre o uso crônico dos inibidores do trans-
portador sódio-glicose-2 em portadores de Diabetes 
Tipo 1 (DM1). Relatamos o efeito sobre a glicemia, 
peso e pressão arterial sistólica (PAS) da aplicação 
diária de 100mg de canagliflozina em pacientes por-
tadores de DM1 em um grupo de usuários experien-
tes do Dexcom CGM (DCGM). Nesta revisão retros-
pectiva, examinamos registros de pacientes portado-
res de DM1 em uso de DCGM > 1ano (média de 4,6 
anos) aos quais foi prescrita canagliflozina (CANA). 
Foi realizado download dos dados de 30 dias anterio-
res de DCGM antes do início do estudo e novamen-
te após ao menos 1 mês tomando 100mg de CANA 
oral diariamente. 26 pacientes foram identificados, 
17 homens, 25 brancos, duração de DM1 de 12-48 
anos em média 30,3, 20 com bomba e 6 com inje-
ções. Todos os pacientes tinham uma TFGe na linha 
de base de 60 ml/min/1,73m2 ou mais alta. Número 
médio de dias em que DCGM foi aplicado em em um 
período de 30 dias foi de 29,3. Dos 26 pacientes, os 
dados de A1c estavam disponíveis em 25 pacientes 
e 22 apresentavam um valor de base de 7 ou mais. A 
tabela mostra os resultados de desfechos seleciona-
dos. A dose total diária (DTD) de insulina, de acordo 
com informações baixadas das bombas, estava dis-
ponível em 18 pacientes. Para estes pacientes, hou-
ve uma redução da DTD de 58,3 para 51,3 unidades 
(p=0,00012). Não houve mudança significativa na 
creatinina sérica ou TFGe. Três mulheres desenvol-
veram infecções genitais micóticas mas continuaram 
a terapia. O estudo concluiu que o uso da CANA em 
DM1 resultou em uma melhora significativa do con-
trole glicêmico com um tempo maior no alvo, menos 
hiperglicemia, uma variabilidade mais baixa, com um 
aumento mínimo na hipoglicemia, peso e PAS mais 
baixos e um menor uso de insulina. Tabela >>
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          Resumos

Administração de IDegLira em 
Pacientes Portadores de Diabetes 
Tipo 2 (DM2)  Nunca Antes Tratados 
com Insulina Controlados de Maneira 
Inadequada Apenas com Sulfonilureias 
(SU) ou em Combinação com 
Metformina: Estudo “DUAL IV”

Autor(es): HELENA W. RODBARD, BRUCE W. BODE, 
STEWART B. HARRIS, LUDGER ROSE, LUCINE LEHMANN, 
HENRIK JARLOV, JERRY THURMAN, Rockville, MD, Atlanta, 
GA, Londres, ON, Canadá, Münster, Alemanha, Søborg, 
Dinamarca, Saint Charles, MO.             
Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

Este estudo multinacional, duplo cego, de 26 sema-
nas de duração avaliou uma combinação de insulina 
degludec/liraglutida (IDegLira) em adultos (n=435) 
portadores de DM2 (A1c 7,0-9,0%). Os pacientes 
foram randomizados 2:1 para receber uma dose de 
IDegLira ou placebo uma vez ao dia em conjunto 
com SU± metformina, e começaram com 10 unida-
des IDeg/0,36mg Lira, com titulação para um alvo de 
glicemia em jejum de 72-108 mg/dL. A A1c média 
diminuiu de 7,9% (em ambos os grupos) para 6,4% 
com IDegLira e para 7,4% com o placebo. Diferença 
estimada: 1,02%, p<0,001. A1c <7% foi alcançada 
por 79,2% dos pacientes em tratamento com IDegLi-
ra vs 28,8% recebendo placebo, p<0,001 (para A1c 
≤6,5%: 64,0 % vs 12,3% p<0,001). A glicose plas-

Tabela 1: Resultados Selecionados de Valores de Base e Pós-CANA 
(Média ± DC) Valor de Base Pós CANA valores p 

(testes t  
pareados)

Glicemia média aferida por DCGM, mg/dL 169 ± 22 148 ± 16 <0,0001
percentual das leituras DCGM acima de 
180 mg/dL

38 ± 12 25 ± 10 <0,0001

percentual das leituras DCGM no alvo 
70-180 mg/dL

58 ± 12 69 ± 9 <0,0001

percentual de DCGM abaixo de 70 mg/dL 4,1 ± 2,1 5,3 ± 3,7 0,0369
desvio padrão da DCGM, mg/dL 67 ± 14 57 ± 11 <0,0001
Hemoglobina A1c,% 7,7 ± 0,9 7,2 ± 0,8 <0,0001
pressão arterial sistólica (mmHg) 
/peso (libras)

122 ± 13 
/206 ± 45

114 ± 15 
/201 ± 46

0,0128 
/0,0002

n

mática média em jejum diminuiu de 164 mg/dL (am-
bos os grupos) para 117 mg/dL com IDegLira e para  
159 mg/dL com placebo. Diferença estimada:  
41,4 mg/dL, p<0,001. Em 26 semanas, um perfil de 
auto-monitorização de 9 pontos na glicemia mostrou 
reduções no perfil médio de 39,6 mg/dL vs 12,6 mg/dL 
com IDegLira e placebo, respectivamente, com uma 
diferença estimada na glicemia média de 27,9 mg/dL, 
p<0,001. A glicemia registrada foi significativamente 
menor com IDegLira em todos os 9 pontos de tem-
po (análise post hoc). A dose média de IDegLira em 
26 semanas foi de 28 unidades IDeg/1,0mg Lira. Hi-
poglicemia confirmada (grave ou glicose plasmática  
<56 mg/dL) ocorreu em 41,7% e 17,1% dos pacien-
tes tratados com IDegLira e placebo, respectivamen-
te, com taxas de 3,5 vs 1,4 eventos/paciente por ano 
(proporção de taxa estimada: 3,74, p<0,001). A alte-
ração de peso média foi de +0,5kg com IDegLira vs 
-1,0kg com placebo (p<0,001). A IDegLira melhorou 
o controle glicêmico de maneira significativa quando 
combinada com SU. As taxas de hipoglicemia foram 
baixas, mas, como esperado dado o uso de SUs, fo-
ram mais comuns que nos ensaios anteriores onde 
a IDegLira foi utilizada em combinação com outros 
agentes anti-diabéticos orais. O tratamento foi bem 
tolerado, com taxas globais de eventos adversos 
comparáveis ao ensaios de IDegLira anteriores. n
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Eficácia e Segurança de IDegLira 
(Combinação de Insulina Degludec + 
Liraglutida), em Pacientes com Diabetes 
Tipo 2 (DM2) Descompensados, em uso 
de Terapia com Receptor Agonista GLP-1 
(GLP-1RA) e  Nunca Antes Tratados com 
Insulina
Autor(es): SULTAN LINJAWI, BRUCE W. BODE, LOUIS 
B. CHAYKIN, JEAN-PIERRE COURREGES, YEHUDA 
HANDELSMAN, LUCINE LEHMANN, ABHISHEK MISHRA, 
RICHARD W. SIMPSON, Coffs Harbour, Austrália, Atlanta, 
GA, Bradenton, FL, Narbonne, França, Los Angeles, CA, 
Søborg, Dinamarca, Bengaluru, Índia, Box Hill, Austrália.
Fonte: 75th Scientific Sessions,              
Boston, 2015.

Neste ensaio aberto com duração 
de 26 semanas, os pacientes  portadores de DM2 des-
compensado em tratamento com um GLP-1RA em 
dose máxima (liraglutida ou exenatida) + metformina 
± pioglitazona ± sulfonilureia foram randimizados 2:1 
para IDegLira (combinação de insulina degludec e li-
raglutida) uma vez ao dia (n=292) ou manutenção da 
terapia prévia com GLP-1RA (n=146); ADOs em uso 
prévio foram continuados. A média de A1c foi reduzi-
da do valor de base (7,8%/7,7%) para 6,4% (IDegLira) 
e 7,4% (GLP-1RA mantido) (p<0,001). 75% dos pacien-
tes em tratamento com IDegLira alcançaram uma A1c 
<7% vs 36% na terapia com GLP-1RA (p<0,001); 63% 
em IDegLira vs 23% em terapia GLP-1RA atingiram uma 
A1c ≤6,5% (p<0,001). Perfis de GPJ e de controle de 
glicemia capilar de 9 pontos melhoraram de maneira 
mais significativa com o uso de  IDegLira do que com 
suas terapias a base de GLP-1RA. A mudança de peso 
foi de +2,0kg com IDegLira e -0,8kg com as terapias 
prévias a base de GLP-1RA. As taxas de hipoglicemia 
confirmadas foram baixas, porém mais altas com IDe-
gLira. A dose de IDegLira média em 26 semanas foi 
de 43 U de degludec, 1,55mg de liraglutida. O perfil de 
segurança do IDegLira foi consistente com os achados 
anteriores; ambos os tratamentos foram bem tolerados. 
De maneira consistente com os achados anteriores so-
bre a intensificação de GLP-1RA com uma terapia que 
contenha insulina, IDegLira uma vez ao dia forneceu um 
controle glicêmico superior vs terapia com GLP-1RA de 
base e representa uma abordagem eficaz para a inten-
sificação da terapia em pacientes descompensados em 
tratamento com GLP-1RAs. n

O Efeito da Hipoglicemia na 
Progressão da Aterosclerose no “VA 
Diabetes Trial” (VADT)
Autor(es): ARAMESH SAREMI, GIDEON BAHN, PETER D. 
REAVEN, Phoenix, AZ, Hines, IL.           
Fonte: 75th Scientific Sessions, 
Boston, 2015.

Examinamos se a hipoglicemia poderia predizer o 
progresso da aterosclerose em um sub-estudo do 
VADT. O efeito da hipoglicemia (episódios graves 
com perda de consciência/necessidade de assistên-
cia, ou glicemia documentada <50 mg/dL) na pro-
gressão da calcificação da artéria coronária (CAC) 
foi determinado em 197 participantes com valores de 
base e exames TC de acompanhamento. Durante um 
tempo médio de acompanhamento de 4,5 anos en-
tre os exames, um total de 97 participantes relataram 
hipoglicemia grave (n=23) ou glicemia <50 (n=74). 
A frequência de episódios de hipoglicemia foi mais 
alta no grupo de tratamento intensivo comparado ao 
grupo de tratamento padrão (77% vs. 24%, P<0,01). 
A hipoglicemia não foi um preditor da progressão 
de CAC no grupo inteiro. Entretanto, houve uma hi-
poglicemia significativa por interação de tratamento  
(P=0,08 para hipoglicemia x tratamento e P=0,01 
para hipoglicemia grave x tratamento, respectivamen-
te). As pessoas com hipoglicemia no grupo padrão 
apresentaram uma progressão de CAC significativa-
mente maior (Imagem). A hipoglicemia ajustada de 
acordo com a idade foi preditor de progressão de 
CAC apenas no grupo padrão         (β=3,51 ± 1,71, 
P=0,04 e β = 6,46 ±2,71, P=0,01 para hipoglicemia 
grave, respectivamente). O ajuste para todas as dife-
renças de valor de base, incluindo o valor de base de 
CAC, ou fatores de risco no estudo não modificaram 
os resultados. Em suma, embora episódios hipogli-
cêmicos tivessem sido mais frequentes no grupo de 
tratamento intensivo, eles foram associados ao pro-
gresso de CAC apenas no grupo padrão. 

 n
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Professor Premiado está 
Investigando os Alvos Regulatórios e 
a Biologia Química do Diabetes
Autor(es): Pere Puigserver, PhD. 

Fonte: 75th Scientific Sessions,              
Boston, 2015.                                                            
                                                              

Pere Puigserver, 
PhD

Pere Puigserver, PhD, Professor 
de Biologia do Câncer no Insti-
tuto do Câncer Dana-Farber e 
Professor de Biologia Celular na 
Escola de Medicina de Harvard, 
recebeu o Outstanding Scienti-
fic Achievement Award)na 75º 
Edição da American Diabetes 
Scientific Sessions. Sua palestra 
premiada, assim como sua pes-
quisa, focam na biologia química 
e nos alvos regulatórios do Diabates, uma área que 
recebe relativamente pouca atenção da comunidade 
acadêmica.

“Muitas pessoas estão trabalhando na biologia mo-
lecular do Diabetes, e a biologia química é altamente 
sub-representada nos meios acadêmicos” diz o Dr. 
Puigserver.  “O trabalho que temos feito não abran-
ge a biologia química completa do Diabetes, porém, 
fomos capazes de identificar uma nova via molecular 
no fígado que controla a produção de glicose. Nós 
também criamos novos screenings  químicos que 
identificaram alvos anteriormente desconhecidos, e 
criamos fármacos que exploram esses novos alvos.”

O Dr. Puigserver apresentou sua palestra premiada 
intitulada Maquinários Transcricionais que Contro-
lam a Homeostase da Glicose: Alvos para o Diabetes 

(Transcriptional Machineries that Control Glucose Ho-
meostasis: Targets for Diabetes).  

O laboratório do Dr. Puigserver há muito tempo foca 
em identificar os componentes moleculares e meca-
nismos envolvidos em processos metabólicos regula-
dos por nutrientes. Ele identificou novos circuitos me-
tabólicos evolutivamente conservados e básicos que 
envolvem a detecção e comunicação de nutrientes 
para sinalização e programas de genes associados 
com a reprogramação metabólica celular.  Quando 
indevidamente regulado, esses circuitos metabólicos 
podem levar ao Diabetes e outras doenças. Múltiplos 
elementos dentro destas vias apresentam potenciais 
alvos terapêuticos conforme são identificados e ca-
racterizados. 

A pesquisa é baseada no reconhecimento que a in-
sulina e o glucagon, entrecruzando com mecanismos 
de detecção de nutrientes, são os principais hormô-
nios responsáveis pela regulação da homeostase da 
glicose e pela produção da glicose do fígado, explica 
Dr. Puigserver.  A pertubação ou disfunção da ação 
desses dois hormônios podem causar uma varieda-
de de doenças metabólicas, incluindo o Diabetes.

Ao mesmo tempo em que os papéis que esses hor-
mônios desempenham são compreendidos, a multi-
plicidade de vias que eles podem usar para regular 
a glicose é menos definida.  A abordagem biológica 
química do Dr. Puigserver oferece um conjunto de 
ferramentas diferentes para descobrir as vias meta-
bólicas e regulatórias.

A via metabólica no fígado que Dr. Puigserver e seus 
colegas identificaram, envolve moléculas transcricio-
nais e de sinalização, que afetam os níveis de glicose 
no sangue.   Os screenings químicos criados ajudam 
a identificar  novos alvos farmacológicos, incluindo 
vários novos potenciais alvos para o Diabetes.

De certa maneira, esses novos alvos podem parecer 
ecos do passado.  Um dos candidatos potenciais terá 
como alvo a produção de glicose no fígado, o mes-
mo processo-alvo da metformina.

“Identificamos novos alvos no fígado, que não são 
diretamente abordados pelos fármacos de hoje.” es-
clarece Dr. Puigserver “Então, mesmo que nós tenha-
mos como alvo as vias da produção da glicose do 
mesmo jeito que a metformina, os alvos moleculares 
e o mecanismo de ação são diferentes.” n

          Informes
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Pesquisadores Discutem os Avanços 
em Transplante de Ilhota
Autor(es): Camillo Ricordi, MD.; Dixon B. Kaufman, MD, 
PhD.; Lorenzo Piemonti, MD.

Fonte: 75th Scientific Sessions,              
Boston, 2015.

Camillo Ricordi, 
MD.; Dixon B. 
Kaufman, MD, 
PhD.; Lorenzo 
Piemonti, MD.  

 
Durante o simpósio “Novida-
des Clínicas e Olhando para o 
Futuro em Reposição de Célu-
las Beta” (Clinical Updates and 
Looking to the Future in Beta 

Cell Replacement), quatro especialistas revisaram 
criticamente os últimos avanços sobre transplante da 
ilhota, incluindo os resultados de um grande estudo 
multicêntrico de fase 3.

Camillo Ricordi, MD, Professor de Cirurgia, da Stacy 
Joy Goodman, Professor Emérito de Medicina, Pro-
fessor de Engenharia Biomédica, Microbiologia e 
Imunologia, Diretor do Instituto de Pesquisa do Dia-
betes e do Programa de Transplante de Células na 
Universidade de Miami, iniciou a sessão com uma 
atualização sobre transplante de ilhota.

“Estamos planejando a submissão para a FDA de uma 
Requerimento de Licença Biológica para transplante 
de ilhota” diz Dr. Ricordi. “Se tivermos sucesso, seria a 
primeira aprovação no EUA para um produto de célula 
biologicamente ativa, permitindo que o transplante de 
ilhota seja um procedimento reembolsável nos EUA, 
como já é na Inglaterra, Suíça e Austrália. “

Dr. Ricordi explicou que o prognóstico dos transplan-
tes da ilhota melhoraram e são agora similares ao de 
transplantes de órgãos sólidos.  “Os resultados com 

sucesso aproximam-se de 70%, e alguns centros es-
tão alcançando mais de 50% de sucesso com ilhotas 
em cinco anos” diz.

O prognóstico dos transplantes de pâncreas também 
melhoraram. Os fatores de influência são a melhor 
seleção de pacientes e melhoras na imunossupres-
são.  Os candidatos mais comuns para transplantes 
de pâncreas são pacientes com Diabetes e uremia.  
Dois terços dos pacientes com transplantes de pân-
creas também receberam um rim, observou Dixon B. 
Kaufman, MD, PhD, Chefe da Área de Transplantes 
da Escola de Medicina e Saúde Pública da Universi-
dade de Wisconsin.

“Para pacientes com insuficiência renal como resul-
tado do Diabetes e que estão sendo considerados 
para transplante de rim, faz sentido implantar os dois 
órgãos do mesmo doador durante o mesmo procedi-
mento” diz Dr. Kaufman.

Esses transplantes duplos oferecem uma maior 
vantagem para pacientes jovens, mas o impacto no 
prognóstico pode ser dramático.

“O transplante do pâncreas é apropriado em indivídu-
os selecionados tanto com Diabetes Tipo 1 ou Tipo 2, 
que tiveram problemas significativos pra manter uma 
A1C razoável usando insulina exógena convencional 
com ou sem eventos hipoglicêmicos frequentes.” 
ele completa. “Outros candidatos incluem indivíduos 
que são muito instáveis na regulação da glicemia.”

Também durante a sessão, James Shapiro, MD, PhD, 
Diretor do Programa de Transplante Clínico de Ilhota 
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e do Programa de Transplante de Fígado de Doador 
Vivo da Universidade de Alberta, no Canadá, discutiu 
os futuros caminhos conforme o transplante de ilhota 
avança.  O local de implantação está entre os proble-
mas críticos que ele abordou.

O último palestrante da sessão, Lorenzo Piemonti, 
MD, Vice-Diretor do Instituto Científico San Raffaele 
em Milão, Itália, discutiu o futuro da reposição de cé-
lulas beta.  Ele observou que o enxerto é o principal 

problema no transplante de ilhota. 

“Quando você implanta as ilhotas no fígado, elas não 
gostam muito de sua nova casa. Perdemos entre 40 
e 50% das ilhotas no primeiro dia, e a outra metade 
durante a primeira semana” ele explica.  “Você gasta 
muito tempo, dinheiro e esforço para isolar as ilhotas, 
então, você destrói 70% delas na primeira semana 
porque você as coloca em um ambiente que não é o 

seu natural.”

O fígado não é o ambiente ideal para o transplante de 
ilhotas, mas até agora, é o único lugar com resulta-
dos confiáveis usando ilhotas não-autólogas.  Dr. Pie-
monti teve sucesso em implantar ilhotas autólogas 
na médula óssea, com todos os transplantes ainda 
funcionando após cinco anos.  Implantar  ilhotas de 
doador, porém,  apresenta menos sucesso.

“Nós estamos experimentando locais de transplan-
te que nunca foram testados antes. Existem outras 
abordagens.” Dr. Piemonti diz.  “Um grupo está ten-
tando implantar ilhotas no espaço subcutâneo, outro 
no omento, no peritônio e outro grupo diretamente 
no músculo.  O fígado não funciona bem para trans-
plante de ilhota, mas não há evidências em humanos 
que em outros locais funcionaria melhor.” n

Gordura Marrom está Sendo 
Considerada Como Potencial Alvo 
para Reduzir a Obesidade 
Autor(es): Bruce M. Spiegelman, PhD.; Sven Enerbäck, 
MD, PhD.

Fonte: 75th Scientific Sessions,              
Boston, 2015.

Bruce M. Spiegelman, PhD.; Sven Enerbäck, 
MD, PhD.

Nem todo o tecido adiposo é criado da mesma ma-
neira.  Alguns tecidos adiposos são marrons, ou 
brancos e outros podem se transformar de branco 
para bege.  Esses três tipos apresentam diferentes 
funções. 

“Células adiposas brancas armazenam energia en-
quanto a gordura marrom dissipa a energia química 
em forma de calor. Todas elas executam diferentes 
funções metabólicas e se originam de duas linha-
gens celulares diferentes,” explica Bruce M Spiegel-
man, PhD, título de Stanley J. Korsmeyer, , Professor 
de Biologia Celular e Medicina na Escola de Medicina 
de Harvard e no Instituto do Câncer Dana-Farber. 

Dr. Spiegelman foi o primeiro entre quatro pesqui-
sadores a discutir o acastanhado do tecido adiposo 
durante o Simpósio Anual da American Diabetes As-
sociation.

A gordura marrom tem sua origem na mesma linha-
gem de célula-tronco do músculo esquelético, ele 
explica, ao passo que as gorduras branca e bege se 
originam de uma linhagem diferente. Apesar dessa 
diferença, as gorduras marrom e bege possuem um 
papel ativo na termogênese e na termorregulação.  A 
gordura bege produz calor através de uma via desco-
berta recentemente, o ciclo fútil da creatina, e pode 
ser induzida a partir da gordura branca em tempera-
turas frias. 
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“A gordura bege é muito rica em creatina se compa-
rada à gordura marrom.” explicou Dr. Spiegelman. “O 
ciclo fútil da fosforilação e desfosforilação da creatina 
resulta em uma elavação do gasto de energia e pro-
dução de calor.  Uma molécula de creatina é apro-
ximadamente equivalente a 12 moléculas de ADP, o 
caminho termogênico mais familiar.”

A gordura marrom está sendo considerada como um 
potencial mecanismo e alvo para reduzir a obesidade 
e, portanto, reduzir o risco de uma série de doenças, 
incluindo o Diabetes.  A chave é reconhecer que o 
risco ajustado pela idade de Diabetes Tipo 2, AVC e 
insuficiência cardíaca coronariana, e morte por todas 
as causas aumentam com o aumento do índice de 
massa corporal. 

“Há necessidade de encontrar novas formas para 
melhorar a sensibilidade à insulina” afirma Sven 
Enerbäck, MD, PhD, pesquisador da Universidade de 
Gothenburg, Suécia.  “A ativação da gordura marrom 
pode ajudar a diminuir a obesidade.”

Os adipócitos marrons são ativos pela via de sina-
lização β-adrenergica/cAMP/PKA, explicou Dr. Ener-
bäck, enquanto os adipócitos beges são ativados por 
mecanismos diferentes, incluindo a irisina, peptídeo 
natriurético, BMP7/8, noradrenalina, ácidos biliares, 
FGF21 e exposição a temperaturas frias.

A atividade do tecido adiposo marrom pode aumen-
tar dramaticamente o clearance de triglicerídeo plas-
mático e aumentar a captação de glicose, principal-

mente na presença do frio, afirma Dr. Enerbäck.  A 
indução da expressão do Foxk1 e Foxk2 possui efeito 
similar.  Um dos efeitos conhecidos do frio é de ativar 
o Foxk1 e Foxk2, que por sua vez, ativam a gordura 
marrom.  Essa mesma via pode oferecer alvos tera-
pêuticos que podem mimetizar alguns ou todos os 
efeitos da ativação da gordura marrom. 

A gordura marrom e bege se originam em tipos dife-
rentes de tecidos, mas ambas dependem do PRDM16 
para a adipogênese, e do frio e da presença de um 
β-agonista para sua ativação.

“O PRDM16 se liga aos genes do tecido adiposo 
marrom” diz Patrick Seale, PhD, pesquisador na Uni-
versidade da Pensilvânia.  “Isso parece interagir com 
os genes do tecido adiposo marrom através de ou-
tros fatores de transcrição, como o MED1.”

A perda do PRDM16 na gordura bege é associada à 
resistência sistêmica à insulina, explicou Dr. Seale. E 
quando a gordura marrom perde o PRDM16, ela se 
torna quase indistinguível da gordura branca.

A prática de exercícios é outro fator que pode ativar o 
tecido adiposo, nesse caso, o branco. Uma pesquisa 
recente está desmistificando conceitos tradicionais 
de que o tecido muscular é o primeiro beneficiário 
dos exercícios. 

“Quase todo tecido no corpo se beneficia dos efei-
tos de exercícios, incluindo o tecido adiposo” explica 
Laurie J. Goodyear, PhD, pesquisadora no Joslin Dia-
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betes Center.  “O treinamento físico produz efeitos 
benéficos no coração, cérebro, fígado, pâncreas, ce-
lulas beta, vasos sanguíneos e tecido adiposo.”

Nos roedores, a atividade física diminui o tamanho 
da célula e o conteúdo lipídico do tecido adiposo 
branco subcutâneo e aumenta o GLUT4, a atividade 
mitocondrial, VEGF e UCP1. Mudanças similares fo-
ram observadas no tecido adiposo humano depois 
de treinamento físico.  Na verdade, o exercício em hu-
manos altera significativamente mais de 5.000 genes 
da gordura subcutânea que afetam o metabolismo, 
a biogênese mitocondrial, o estresse oxidativo e si-
nalização, o suporte da membrana e outras funções. 

O exercício físico também possui efeitos positivos sig-
nificativos no metabolismo da glicose em roedores e 
humanos via tecido adiposo branco subcutâneo. A 
forma exata como a gordura melhora a homeostase 
da glicose e captação pelos tecidos não está clara, 
mas transplantar gordura exercitada para roedores 
sedentários gera a mesma melhora na tolerância à 
glicose.

“Acreditamos que a melhora da tolerância à glicose é 
causada por fatores secretados pelo tecido adiposo 
branco subcutâneo.” Dr. Goodyear diz. “Treinamento 
físico altera a expressão de mais de 250 genes que 
codificam  proteínas secretadas no tecido adiposo 
branco subcutâneo. Esperamos encontrar novas pro-
teínas  induzidas pelo exercício.” n

Esforços para Redefinir o Tratamento 
da Nefropatia Diabética
Autor(es): Laura Barisoni, MD.

Fonte: 75th Scientific Sessions,              
Boston, 2015.

Laura Barisoni, MD.

  Patologistas precisam desen-
volver classificações e termi-
nologias mais precisas no mo-
mento do diagnóstico do Dia-
betes, afirma Laura Barisoni, 
MD, Professora de Patologia e 
Chefe da Divisão do Serviço 
de Patologia Renal da Univer-
sidade de Miami, na Miller 
School of Medicine, patologis-
ta renal que participou do Sim-
pósio da ADA/ASN, “Um Novo 

Dia para a Doença Renal Diabética” (A New Day for 
Diabetic Kidney Disease). 

“Para fazer uma medicina precisa, precisamos come-
çar com uma patologia precisa” afirma.  “Precisamos 
pensar em nosso paciente como um paciente único.”

A chave para essa transição, Dra. Barisoni alega, é 
ir além da caracterização morfológica da nefropatia 
diabética para nefrologia molecular e nefropatolo-
gia. Por exemplo, a Dra. Barisoni observou caracte-
rísticas da nefropatia diabética, como os microaneu-
rismas e gotas capsulares, que não eram considera-
das nas classificações morfológicas. Mais precisão, 
ela diz, significa levar em consideração fatores tais 
como a variação genética e assinaturas epigenéti-
cas que podem ser encontradas no tecido, urina e 
linhagens celulares. 

A Dra. Barisoni afirma que os métodos são transpor-
táveis entre estágios da doença, tendo a Rede de 
Estudos sobre a Síndrome Nefrótica (Nephrotic Syn-
drome Study Network, NEPTUNE) como um ótimo 
modelo para nefropatia diabética.  Para complemen-
tar a fenotipagem molecular, o NEPTUNE criou um 
modelo para fenotipagem morfológica que começa 
com um armazenamento digital de todo o material 
patológico.

Matthias Kretzler, MD, Professor de Medicina Interna 
e Computacional e Bioinformática da Universidade 
de Michigan, notou uma série de estudos utilizando 
biologia interativa para identificação do alvo na doen-
ça renal diabética.

          Informes



No 05 | 2015 | D I A B E T E S  C l í n i c a  | 295

“Temos que mudar o modo como fazemos ciência” 
diz. “Precisamos capturar o espectro completo da 
doença.”

A pesquisa inovadora do Dr. Kretzler usou dados do 
Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Renais e 
Digestivas, compilados de um estudo de 43 anos de 
Diabetes e suas complicações em Índios Pima, na 
comunidade Indígena do Rio Gila, no Arizona.  Os 
pesquisadores encontraram 651 genes associados 
que conectam a expressão genética e a morfometria 
à nefropatia diabética precoce. Eles também encon-
traram uma alta correlação entre esses marcadores 
precoces e o desenvolvimento da albuminuria oito 
anos depois da biópsia renal, afirma Dr. Kretzler. 

O desafio da Food and Drug Administration dos EUA 
é garantir que todos os dados e resultados são re-
latados uniformemente, diz Patrick Archdeacon, MD, 
chefe da área médica do Departamento de Política 
Médica da FDA com o Centro para Avaliação e Pes-
quisa de Fármacos. 

Dr. Archdeacon afirma que a agência está incenti-
vando a padronização dos dados porque “isso nos 
permite avaliar diferentes estudos do mesmo jeito.” 
Ele diz que é um problema, por exemplo, quando um 
estudo usa ‘M’ e ‘F’ para retratar o gênero e outro usa 
numerais para diferenciá-los.

Segundo ele, a FDA está se encaminhando para a pa-
dronização da submissão de dados através do Food 
and Drug Administration Safety and Innovation Act (Lei 
sobre Inovação e Segurança) de 2012. Ele disse que 
a agência emitiu uma orientação final sobre as nor-
mas em dezembro de 2014, com os requisitos a valer 
a partir de dezembro de 2016.  Também observou a 
disponibilidade de exceções se, por exemplo, uma 
organização provar que os requisitos são demasia-
dos onerosos.  Os novos requisitos abrangem uma 
variedade de aplicações, incluindo propostas para 
novos fármacos e itens biológicos. 

Dr. Archdeacon também observou esforços de outros 
grupos para ajudar os pesquisadores na indústria e 
na academia para padronizar seus relatórios de da-
dos, inclundo o Clinical Data Interchange Standards 
Consortium.  Essa iniciativa inclui o Clinical Data Ac-
quisition Standards Harmonization (CDASH) e o Study 
Data Tabulation Model, que definem a estrutura para 
organizar dados clínicos em tabelas em categorias e 
variáveis definidas. n

Eficácia e Segurança da Dulaglutida 
Semanal Comparada com a Insulina 
Glargina em Combinação com 
Metformina e/ou Sulfonilureia em 
Pacientes Predominantemente 
Asiáticos com Diabetes Tipo 2 
Novos dados Mostram a Superioridade da 
Trulicity™ (dulaglutida) Semanal da Lilly em 
Relação a Lantus® (insulina glargina) em 
Pacientes com Diabetes Tipo 2
Fonte: 75th Scientific Sessions,                      
Boston, 2015.

A Trulicity™ 1,5 mg e 0,75 mg forneceu 
maior redução da hemoglobina A1c (A1C) 
se comparada à Lantus®, em um estudo de pacien-
tes com Diabetes Tipo 2  principalmente do leste da 
Ásia, de acordo com os novos dados apresentados 
pela Eli Lilly and Company (NYSE: LLY).  O estudo 
comparativo foi apresentado na 75a Edição da Scien-
tific Session da Associação Americana de Diabetes 
(ADA) em Boston.

“Continuar a pesquisa de nossos fármacos para além 
do programa de teste clínico inicial é importante para 
os pacientes e para o estudo contínuo do Diabetes” 
alega Brad Woodward, M.D., Diretor Médico Sênior, 
Lilly Diabetes.  “Esses resultados reforçam o valor, a 
segurança e a eficácia da Trulicity  para pessoas com 
necessidade de tratamento adicional quando dieta, 
exercícios e fármacos orais não são suficientes para 
o controle glicêmico adequado.”

Após 26 semanas, ambas doses da Trulicity eram 
superiores à Lantus na redução da A1C, e conside-
ravelmente mais pacientes atingiram o alvo de A1C 
recomendado menor que 7%.  

 • Reduções da A1C a partir da linha de base:   
- 1,7% (Trulicity 1,5 mg), -1,32% (Trulicity 0,75 mg), 
-1,15%(Lantus).

 • Porcentagens de pacientes atingindo os níveis al-
vos de A1C (<7%): 65% (Trulicity 1,5 mg), 54% 
(Trulicity 0,75 mg), 41% (Lantus).

Pacientes tratados com Trulicity 1,5 mg e 0,75 mg 
também perderam em média 1,51kg e 0,88kg, res-
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pectivamente, por outro lado, pacientes tratados com 
Lantus ganharam 0,96%.

A Trulicity foi bem tolerada no estudo, mostrando 
poucos relatos de hipoglicemia em pacientes trata-
dos com Trulicity 1,5 mg e 0,75 mg, quando compa-
rado com Lantus.  Nenhuma hipoglicemia severa foi 
relatada.  Outros eventos adversos foram de origem 
gastrointestinal, com mais pacientes tratados com 
Trulicity sofrendo com diarreia (15,2% [Trulicity 1,5 
mg], 8,4% [Trulicity 0,75 mg]) e náusea (8,7% [Truli-
city 1,5 mg], 4,9% [Trulicity 0,75 mg]), se comparado 
com Lantus (1,6% [diarreia] e 0,8% [náusea]). Esses 
resultados foram consistentes com estudos anterio-
res da Trulicity.

A Trulicity foi aprovada pela Food and Drugs Adminis-
tration (FDA) dos EUA em Setembro de 2014, sendo 
lançado nos Estados Unidos em Novembro de 2014. 
A Comissão Europeia concedeu a autorização de 
comercialização de Trulicity em Novembro de 2014, 
e os lançamentos encontram-se em andamento em 
diversos países. Aplicações regulatórias adicionais 
estão pendentes pelo mundo.

Sobre o estudo
Esse estudo randomizado, aberto e paralelo, com-
parou a segurança e a eficácia da Trulicity 1,5 mg e 
0,75 mg com Lantus. O objetivo primário do estudo, 
conduzido em 789 pacientes com Diabetes Tipo 2 
controlados inadequadamente com metformina e/
ou sulfonilureia, era avaliar se a Trulicity 1,5 mg era 
não-inferior à Lantus para reduzir a A1C, da linha de 
base em 26 semanas.   O estudo randomizou, primei-
ramente, pessoas da China e também da Coreia, Mé-
xico e Rússia. Os participantes possuíam na linha de 
base  A1C média de 8,36% e continuaram a receber 
tratamento com metformina e/ou sulfonilureia.

Indicação e Restrições de Uso da Trulicity
A Trulicity é indicada como adjunto à dieta e exercí-
cios para melhorar o controle glicêmico em adultos 
com Diabetes Tipo 2.

Não se recomenda o uso de Trulicity como tratamen-
to de primeira linha de tratamento pacientes inade-
quadamente controlados em dieta e exercícios devi-
do à relevância incerta para humanos de tumores nas 
células C indentificados em roedores. Somente deve 
ser prescrito caso os potenciais benefícios superem 
os riscos em potencial. Trulicity ainda não foi estuda-
da em pacientes com histórico de pancreatite e de-

ve-se considerar outros tratamentos antidiabéticos. 
A Trulicity não é indicada para o tratamento do Dia-
betes Mellitus Tipo 1 ou de cetoacidose diabética. A 
Trulicity não é substituta de insulina e não foi estuda-
da as sociada à aplicação de insulina basal. Não se 
estudou a Trulicity em pacientes com doenças gas-
trointestinais graves, incluindo-se gastroparesia gra-
ve, e ela não é indicada para pacientes com doença 
gastrointestinal grave pré-existente.

Informações de Segurança Importantes para a 
Utilização da Trulicity™

AVISO: RISCO DE TUMORES  
NAS CÉLULAS C DA TIREÓIDE

Em ratos machos e fêmeas, a dulaglutida causa 
um aumento de incidência, a depender da dosa-
gem e da duração do tratamento, de tumores de 
células C (adenomas e carcinomas) após exposi-
ção no decorrer da vida. Não se sabe se a Trulicity 
causa tumores de células C, inclusive carcinoma 
medular de tireóide (CMT), em humanos, uma vez 
que ainda não se determinou a relevância para 
humanos dos tumores de células C induzidos por 
dulaglutida em roedores.

Trulicity é contraindicada para pacientes com his-
tórico pessoal ou familiar de CMT e em pacientes 
com síndrome de Neoplasia Endócrina Múltipla 
Tipo 2 (MEN 2). Os pacientes devem ser avisados 
acerca dos potenciais riscos de CMT associados 
ao uso da Trulicity e informados dos sintomas de 
tumores na tireóide (como inchaço do pescoço, 
disfagia, dispnéia, rouquidão contínua). A utilida-
de da dosagem rotineira de calcitonina sérica e 
da realização de ultrassonografia da tireóide en-
contra-se incerta na detecção precoce de CMT em 
pacientes tratados por Trulicity.

Trulicity é contraindicada para pacientes com históri-
co pessoal ou familiar de CMT e em pacientes com 
MEN 2, e em pacientes com antecedente de reação 
de hipersensibilidade grave à dulaglutida ou a qual-
quer outro componente do produto.

Risco de Tumores nas Células C da Tireóide: Fo-
ram relatados casos de CMT em pacientes tratados 
com liraglutida, outro agonista do receptor GLP-1 
(GLP-1 RA), no período pós-marketing. Os dados 
desses relatos são insuficientes para se estabelecer 
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ou se excluir uma relação causal entre o CMT e o uso 
de GLP-1 RA em humanos. Se a calcitonina sérica 
for medida e se encontrar  alta ou caso sejam obser-
vados nódulos na tireóide durante exames médicos 
ou de imagens, o paciente deverá ser avaliado com 
maior minúcia.

Pancreatite: Foi relatada em ensaios clínicos. De-
vem ser observados sinais e sintomas do paciente, 
incluindo dores abdominais fortes e contínuas. Em 
caso de suspeita de pancreatite, deve-se interromper 
a administração de Trulicity imediatamente. Não rei-
niciar o tratamento caso seja confirmada pancreatite. 
Deve-se considerar outros tratamentos antidiabéticos 
em pacientes com histórico de pancreatite.

Hipoglicemia: O risco de hipoglicemia é maior quan-
do  Trulicity é usada associada a secretagogos de in-
sulina ou insulina. Talvez seja necessário diminuição 
na dose de sulfonilureia ou insulina para se reduzir o 
risco de hipoglicemia.

Reações de Hipersensibilidade: Foram observadas 
reações sistêmicas em pacientes tratados com Tru-
licity em ensaios clínicos. Deve-se avisar os pacien-
tes para interromperem a administração de Trulicity e 
procurarem atendimento médico imediatamente em 
caso de sintomas.

Comprometimento Renal: Em pacientes tratados 
com GLP-1 RAs, foram relatados  casos de insuficiên-
cia renal aguda e agravamento de insuficiência renal 
crônica, algumas vezes necessitando de hemodiáli-
se. A maior parte dos eventos relatados ocorreu em 
pacientes que sentiram os sintomas como náuseas, 
vômitos, diarreia ou desidratação. Em pacientes com 
comprometimento renal, deve-se ter cuidado ao se 
iniciar ou a aumentar as doses de Trulicity e deve-se 
monitorar a função renal dos pacientes que tenham 
reações adversas gastrointestinais graves.

Doença Gastrointestinal Grave: O uso da Trulicity 
pode estar associado a reações adversas gastroin-
testinais, muitas vezes graves. Não se estudou a Tru-
licity em pacientes com doença gastrointestinal gra-
ve, incluindo-se gastroparesia grave, e, portanto, não 
é recomendável para tais pacientes.

Dados Macrovasculares: Ainda não foram realiza-
dos estudos clínicos que estabeleçam evidências 
conclusivas de redução de risco macrovascular com 
a Trulicity ou qualquer outro fármaco antidiabético.

As reações adversas mais frequentemente relata-
das em >5% dos pacientes tratados com Trulicity em 
ensaios controlados por placebo (placebo, Trulicity  
0,75 mg, e Trulicity 1,5 mg) foram náusea (5,3%, 12,4%, 
21,1%), diarreia (6,7%, 8,9%, 12,6%), vômito (2,3%, 
6,0%, 12,7%), dor abdominal (4,9%, 6,5%, 9,4%), di-
minuição do apetite  (1,6%, 4,9%, 8,6%), dispepsia 
(2,3%, 4,1%, 5,8%), e fadiga (2,6%, 4,2%, 5,6%).

O esvaziamento gástrico é retardado pela Trulicity, 
o que pode impactar a absorção de medicamentos 
orais administrados de forma concomitante. Deve-
se estar atento à administração de medicamentos 
orais concomitantes a Trulicity. Níveis plasmáticos de 
medicamentos orais com estreito índice terapêutico 
devem ser monitorados adequadamente quando ad-
ministrados concomitantemente à Trulicity. Em estu-
dos farmacológicos clínicos, a Trulicity não afetou de 
forma clinicamente relevante a absorção dos medica-
mentos administrados via oral testados.

Gestação: Não há estudos adequados e bem con-
trolados da Trulicity em gestantes. Somente deve-se 
prescrever caso os benefícios em potencial superem 
os potenciais riscos ao feto.

Lactantes: Não se sabe se a Trulicity é excretada no 
leite materno. Deve-se tomar uma decisão sobre a 
interrupção da amamentação ou da Trulicity, levando-
se em consideração a importância do medicamento 
para a mãe.

Uso Pediátrico: A segurança e eficácia da Trulicity 
ainda não foram determinadas e não se recomenda 
o uso em pacientes menores de 18 anos. n
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Estudos da Insulina Basal Peglispro 
Demostraram Superioridade 
vs. Insulina Glargina Através de 
Multiplas Medidas em Indivíduos 
com Diabetes Tipo 1
Dados de Fase III Apresentados na Scientific 
Sessions® da Associação Americana de 
Diabetes de 2015
 
Fonte: 75th Scientific Sessions,                      
Boston, 2015.

Em dados clínicos de Fase III recentemente 
publicados, a insulina basal peglispro (BIL) da Eli Lilly 
and Company (NYSE: LLY) demonstrou  hemoglobi-
na A1c (HbA1c) estatisticamente e significativamente 
menor do que com insulina glargina na 26 e 52 se-
manas em pacientes com Diabetes Tipo 1.   Os re-
sultados detalhados dos ensaios clínicos  IMAGINE-1 
e IMAGINE-3 foram apresentados  na 75º edição da 
Scientific Sessions da Associação Americana do Dia-
betes (ADA), em Boston. Os pacientes com Diabetes 
Tipo 1 destes estudos também foram tratados com 
insulina pré-prandial.

A BIL possui um perfil de atividade hepato-preferen-
cial  derivado de seu menor impacto sobre o tecido 
periférico, tornando-a mais parecida com a insulina 
endógena do que as outras insulinas exógenas com 
perfis de atividade convencionais.

“Para indivíduos com Diabetes Tipo 1, o tratamento 
atual com insulina pode não ser ideal por uma série 
de motivos,” diz Melanie Davies, M.D., professora de 
medicamentos para o Diabetes, da Universidade de 
Leicester, Reino Unido. “Os resultados dos ensaios 
IMAGINE mostraram que a BIL possui uma combina-
ção única de benefícios, incluindo controle glicêmico 
superior, redução de hipoglicemia noturna  e perda 
de peso, o que vem a ser benéfico para os pacientes 
que necessitam tratamento com insulina basal.”

No IMAGINE-1 e IMAGINE-3, a BIL demostrou supe-
rioridade na diminuição da HbA1c comparado com 
a insulina glargina. Significativamente mais pacientes 
em tratamento com a BIL atingiram o nível de HbA1c 
recomendado pela ADA de menos do que 7% e apre-
sentaram menores taxas de hipoglicemia noturna do 
que aqueles em tratamento com insulina glargina. Em 

ambos os ensaios - em que pacientes estavam em 
tratamento com insulina às refeições e basal - houve 
um aumento estatisticamente significante na taxa de 
hipoglicemia total para pacientes com BIL, compara-
do com aqueles com insulina glargina devido a uma 
alta taxa de eventos hipoglicêmicos diurnos. 

Em ambos ensaios, os pacientes tratados com BIL 
apresentaram perda de peso  comparando ao ganho 
de peso nos pacientes tratados com insulina glargina.

Os pacientes em BIL também apresentaram um au-
mento nos triglicerídeos quando comparado com a 
insulina glargina.  No IMAGINE-3, os pacientes trata-
dos com BIL tiveram um aumento no colesterol LDL, 
redução no HDL e aumento na pressão arterial sistóli-
ca e diastólica, em comparação à insulina glargina.  A 
taxa de eventos cardíacos adversos maiores MACE+  
(morte cardíaca, acidente vascular cerebral não-fatal, 
IM (infarto do miocárdio) não-fatal e hospitalização 
devido à angina instável) foi mais baixa em pacien-
tes em tratamento com  BIL comparada àqueles em 
tratamento com insulina glargina no IMAGINE-3. Não 
houve eventos MACE+ no IMAGINE-1.

Além disso, em ambos estudos, os pacientes em 
tratamento com  BIL tiveram um aumento na enzima 
hepática ALT (alanina aminotransferase) .  Quatro se-
manas após a BIL ser descontinuada, esses níveis 
reduziram em direção a linha de base.  A gordura do 
fígado foi medida por IRM, em um subgrupo de pa-
cientes dos dois estudos, e era mais alta naqueles 
tratados com BIL do que com insulina glargina. 

“Esses resultados sem precedentes são importan-
tes não só para os indivíduos com Diabetes Tipo 1, 
mas também para aqueles da comunidade científica 
e clínica,” disse David Kendall, M.D., vice presiden-
te, Assuntos Médicos, da Lilly Diabetes. “A Lilly está 
comprometida a desenvolver tratamentos inovado-
res para ajudar ao pessoas com Diabetes a alcançar 
seus objetivos. Para isso, nós estamos animados em 
continuar desenvolvendo tratamentos promissores 
como a BIL.”

A Lilly também apresentou os resultados do IMA-
GINE-7, um estudo que avalia tempo flexível para a 
aplicação da dose de BIL em pessoas com Diabetes 
Tipo 1. Não houve diferenças estatisticamente signifi-
cativas nos níveis de HbA1c ou hipoglicemia noturna 
e total entre pacientes em tratamento com BIL admi-
nistrada em horários variáveis durante o dia. 
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Dados Clínicos de BIL em  
Paciente com Diabetes Tipo 1
A BIL mostrou consistência em diferentes medições 
do controle da glicose em ensaios em Diabetes Tipo 1:

 • Pacientes tratados com BIL mostraram menor 
HbA1c nos endpoints primários, se comparado com 
aqueles tratados com insulina glargina no ensaio 
IMAGINE-1 em 26 semanas (7,1% vs. 7,4%) e no 
ensaio IMAGINE-3 em 52 semanas (7,4% vs. 7,6%).

 • Um número expressivo de pacientes tratados com 
BIL alcançaram o alvo recomendado da ADA para 
HbA1c de menos de 7%, em comparação à insu-
lina glargina nos ensaios IMAGINE-1 no endpoint 
primário de 26 semanas (44,9% vs. 27,5%) e  
IMAGINE-3 no endpoint primário de 52 semanas 
(35,3% vs. 26,1%).

A BIL reduziu o risco de hipoglicemia noturna em en-
saios com pacientes com Diabetes Tipo 1:

 • Em ambos estudos, os pacientes tratados com 
BIL apresentaram menores taxas de hipoglicemia 
noturna do que os tratados com insulina glargina.

- IMAGINE-1 no endpoint primário de 26 
semanas: 1,7 vs. 2,7 eventos/paciente/30 dias

- IMAGINE-3 no endpoint primário de 52 
semanas: 1,3 vs. 2,5 eventos/paciente/30 dias. 

 
BIL mostrou  maiores taxas de hipoglicemia total:

 • Os pacientes tratados com BIL apresentaram 
maiores taxas de hipoglicemia total em compara-
ção à insulina glargina no IMAGINE-1 mo endpoint 
primário de 26 semanas (16,0 vs. 12,4 eventos/
paciente/30 dias) e no IMAGINE-3 no endpoint 
primário de 52 semanas (15,3 vs. 13,9 eventos/
paciente/30 dias).

 • Numa análise integrada do IMAGINE-1 e IMAGI-
NE-3, não houve  diferenças marcantes nas taxas 
de hipoglicemia severa entre a BIL e a insulina 
glargina. Contudo, os pacientes tratados com BIL 
tiveram taxas mais elevadas de hipoglicemia se-
vera em comparação à insulina glargina no IMA-
GINE-1 em 26 semanas (39,0 vs. 16,2 eventos/100 
pacientes-anos) e taxas similares para hipoglice-
mia severa comparado à insulina glargina no IMA-
GINE-3 em 52 semanas (19,7 vs. 22,5 eventos/100 
pacientes-anos).

BIL mostrou uma consistente perda de peso nos es-
tudos com Diabetes Tipo 1:

 • Os pacientes tratados com BIL apresentaram em 
média perda de peso , enquanto pacientes trata-
dos com insulina glargina tiveram ganho de peso 
no IMAGINE-1 no endpoint primário de 26 sema-
nas (-1,2 kg vs. +0,7 kg) e IMAGINE-3 no endpoint 
primário de 52 semanas (-0,6 kg vs. +1,2 kg).

Resultados sobre segurança hepática :
 • Numa análise integrada dos estudos de Diabetes 

Tipo 1, os pacientes tratados com BIL tiveram um 
aumento médio da enzima hepática ALT vs. insuli-
na glargina. (a diferença média entre os grupos de 
tratamento em 52 semanas foi de 7,2 IU/L). Quatro 
semanas após a BIL ser descontinuada, esses ní-
veis reduziram aos valores de linha de base. Ade-
mais, mais pacientes tratados com BIL tiveram o 
nível de ALT maior ou igual a três vezes o limite 
máximo do normal do que a insulina glargina (ALT 
≥ 3X ULN: 4,4% vs. 1,5%) Não ocorreram casos 
de lesão hepática grave induzida por fármacos 
(Lei de Hy) em nenhum dos estudos.

 • A gordura hepática foi medida usando imagem 
por ressonância magnética (IRM) num subgrupo 
de pacientes de ambos estudos. Os resultados 
mostraram que os pacientes tratados com BIL ti-
veram um aumento no conteúdo da gordura he-
pática da linha de base, se comparado com pa-
cientes tratados com insulina glargina (a diferença 
média entre os grupos de tratamento foi de 2,2% 
em 52 semanas).

 • No estudo IMAGINE-7, pacientes em tratamento 
com a BIL, apresentaram um aumento no nível de 
ALT da linha de base (10,59 IU/L), mas quatro se-
manas após a BIL ter sido descontinuada, esses 
níveis diminuíram aos valores da linha de base. 
Nenhum paciente atendeu ao critério para lesão 
hepática grave induzida por fármacos (Lei de Hy) 
no estudo. 

Resultados de segurança não-hepática:
 • Em ambos estudos IMAGINE-1 e IMAGINE-3, pa-

cientes tomando BIL apresentaram aumento nos 
triglicerídeos. 

 • Uma análise ao longo de todos os ensaios clínicos 
- incluindo os de Tipo 2—mostrou que as taxas de 
eventos cardiovasculares maiores entre pacientes 
em tratamento com a BIL e dentre aqueles trata-
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dos com insulina glargina ou insulina NPH foram 
similares, com uma razão de risco abaixo de 1 e 
um limite máximo abaixo de 1,4 no intervalo de 
confiança de 95%.

- No IMAGINE-3, pacientes em tratamento com a 
BIL apresentaram elevações pequenas, porém, 
estatisticamente significativas na pressão 
arterial,tanto sistólica quanto diastólica, se 
comparado aos pacientes em tratamento 
com insulina glargina (menos de 2 mmHg de 
diferença média em 52 semanas).

- No IMAGINE-3, pacientes com BIL também 
tiveram aumento nos níveis de colesterol 
LDL e reduções nos níveis de colesterol HDL 
comparado aqueles tomando insulina glargina. 

- Houve significantemente mais reações nos 
locais de injeções em pacientes tratados com 
BIL do que naqueles tratados com insulina 
glargina.

 
Sobre os Estudos
IMAGINE-1 
IMAGINE-1 é um estudo com 455 pacientes, de Fase 
III de 78 semanas de duração (com endpoint primário 
em 26 semanas), aberto, randomizado e planejado 
para comparar  BIL (n=295) com  insulina glargina 
(n=160) em associação com insulina prandial em 
pacientes com Diabetes Tipo 1. Os pacientes foram 
randomizados para receber BIL (n=295) ou insulina 
glargina (n=160) à noite. Os pacientes em ambos os 
grupos apresentavam HbA1c média na linha de base 
de 7,8%.

IMAGINE-3 
IMAGINE-3 é um estudo com 1.114 pacientes com 
Diabetes Tipo 1, de Fase III de 52 semanas de dura-
ção, duplo-cego, randomizado, planejado para com-
parar  BIL (n=664) com  insulina glargina (n=450) 
em associação com insulina prandial. Os pacientes 
em ambos os grupos apresentavam HbA1c média na 
linha de base de 7,9%.

IMAGINE-7 
IMAGINE-7 é um estudo com 212 pacientes, de Fase 
III, de 36 semanas de duração, randomizado, cru-
zado, planejado para comparar  BIL (n=182) admi-
nistrada uma vez ao dia nos mesmos horários à BIL 
administrada em horários variados em pacientes com 

Diabetes Tipo 1. Os pacientes foram randomizados 
a dois períodos de tratamento de 12 semanas, com-
parando dosagem nos mesmo horários a dosagens 
em horários variados. Os pacientes apresentavam 
HbA1c média na linha de base de 7,5%. 

Sobre a Insulina Basal Peglispro
A insulina basal peglispro, desenvolvida pelos Labo-
ratórios de Pesquisa da Lilly, encontra-se atualmen-
te em Fase III  dos ensaios clínicos e é pesquisada 
como tratamento de administração diária para pa-
cientes com Diabetes Tipo 1 e Tipo 2. A BIL é uma in-
sulina basal hepato-preferencial. Seu perfil de ativida-
de se baseia no seu menor  impacto  sobre o tecido 
periférico, tornando-a mais parecida com a insulina 
endógena do que as outras insulinas exógenas com 
perfis de atividade convencionais.

Até o momento, o programa de ensaios clínicos que 
consiste de mais de 6.000 pacientes teve 3.900 indi-
víduos tratados com BIL. No programa principal de 
ensaios clínicos de Fase III, consistindo de sete en-
saios IMAGINE em pacientes com Diabetes Tipo 1 e 
Tipo 2, foi observada superioridade da BIL na HbA1c 
em comparação à insulina glargina em cinco dos en-
saios conduzidos. n
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O Dr. Pfeffer e membros do comitê executivo do ELIXA 
discutiram os resultados iniciais do estudo com 6.000 
pacientes com Diabetes Tipo 2 que apresentaram um 
evento de síndrome coronária aguda. O estudo com-
para uma dose diária de lixisenatide ao placebo, com 
os eventos cardiovasculares como o endpoint primá-
rio. Esse endpoint inclui morte cardiovascular, infar-
to do miocárdio não-fatal, AVC não-fatal, internação 
por angina e por revascularização coronariana.  Os 
investigadores do ELIXA também estão estudando as 
internações por insuficiência cardíaca.

“Temos prestado muita atenção à insuficiência car-
díaca em nossa população e reportaremos qualquer 
resultado que surja de nosso estudo,” disse o Dr.  
Pfeffer, Professor de Medicina do Victor J. Dzau e Mé-
dico Sênior em Cardiologia do Brigham and Women’s 
Hospital.

“Baseado no tamanho do nosso estudo, a duração do 
acompanhamento e as complicações que podem acon-
tecer com pacientes com Diabetes e doença cardiovas-
cular, nós claramente testaremos a margem da FDA para 
segurança cardiovascular.”, continuou. “Eles pedem que 
os fármacos usados para dimunuição da glicemia te-
nham um limite superior de dano de não mais que 1.3.”

Os resultados top-line do ELIXA, publicados em março, 
mostraram que a lixisenatide é não inferior ao placebo 
para risco cardiovascular geral e, também, não superior.  

O TECOS é o terceiro maior estudo com inibidores da  
dipeptidil-peptidase-4 (DPP-4). O estudo contou com 
15.000 participantes e teve um acompanhamento pa-
cientes mais longo do que os dois estudos anterio-
res, SAVOR-TIMI 53 e EXAMINE.

Ambos estudos mostraram um efeito neutro ge-
ral sobre eventos cardiovasculares, observou  
Dr. Holma, professor de Medicina e Diabetes e Diretor 
da Unidade de Estudos do Diabetes da Universidade 
de Oxford. As novidades foram menos positivas para 
a insuficiência cardíaca.

O SAVOR-TIMI 53, que comparou a saxagliptina com 
placebo, mostrou um aumento estatisticamente sig-
nificativo em internações por insuficiência cardíaca. 
O EXAMINE, que comparou a alogliptina com place-
bo, mostrou um aumento não significativo em inter-
nações por insuficiência cardíaca.

“A grande questão é se o TECOS demonstrará qual-
quer benefício para a doença cardiovascular” aponta  
Dr. Holman. “E o que acontecerá com a insuficiência car-

Investigadores  Relatam os 
Resultados Cardiovasculares dos 
Testes ELIXA e TECOS 
Autor(es): Marc A. Pfeffer, MD, PhD; Rury R. Holman, 
FRCP, FMedSci.

Fonte: 75th Scientific Sessions,             
Boston, 2015.

Marc A. Pfeffer, MD, PhD; Rury R. Holman, 
FRCP, FMedSci.

Pesquisadores relataram no Congresso da American 
Diabetes Association os resultados dos dois maiores 
estudos cardiovasculares que avaliam os incretinomi-
méticos, que incluem a insuficiência cardíaca como 
um resultado cardiovascular maior. 

O primeiro simpósio, “Avaliação da Lixisenatide em 
Síndrome Coronariana Aguda — Resultados do ELI-
XA” (The Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary 
Syndrome), foi seguido do simpósio “Resultados do 
Estudo para Avaliar Efeitos Cardiovasculares após 
Tratamento com Sitagliptina” (Results from the Trial 
to Evaluate Cardiovascular Outcomes after Treatment 
com Sitagliptin, TECOS

O investigador principal Marc A. Pfeffer, MD, PhD, é 
um dos muitos palestrantes que discutiram os resul-
tados do Estudo ELIXA  e o investigador principal 
Rury R. Holman, FRCP, FMedSci, apresentou os re-
sultados do TECOS .
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díaca? Se encontrarmos um sinal significativo para insufi-
ciência cardíaca, a preocupação será sobre um possível 
efeito de classe  para inibidores DPP-4, como visto ante-
riormente com tiazolidinedionas.  Se não mostrarmos ne-
nhuma diferença na insuficiência cardíaca, a preocupa-
ção será mais sobre o efeito específico da saxagliptina.”

A insuficiência cardíaca vem sendo extensamente ig-
norada em testes anteriores de medicações anti-hi-
perglicêmicas, observou Dr. Holman  É um dos even-
tos cardiovasculares mais comuns para pacientes 
com Diabetes e com alta taxa de mortalidade - cerca 
de 50% em cinco anos.

“A insuficiência cardíaca é um efeito cardiovascular no 
Diabetes que não pode mais ser ignorado” ele diz. n

Nova Insulina Humalin R-U-500
Fonte: 75th Scientific Sessions,              
Boston, 2015.

A insulina Humalin R-U-500 contém 500u de Insulina 
por ml - 5 vezes concentrada do que a Humalin R-U-
100 que estamos habituados a usar aqui no Brasil.

Por essa razão, extremo cuidado deve ser observado na 
dose-medida, uma vez que inadvertidamente doses al-
tas podem resultar em reações hipoglicêmicas graves.

Esta insulina é indicada, juntamente com dieta e exer-
cício para melhorar o controle glicêmico em adultos e 
crianças, com DM1 e DM2, que sejam resistentes ao 
tratamento com Insulina U100, requerendo doses di-
árias maiores que 200u. A vantagem é de que nessas 
condições, se administrará subcutaneamente num 
volume menor.

Se usarmos uma seringa convencional de Insulina 
U100, ao fazer uma aplicação de 30u. com essa se-
ringa, estaremos injetando 150u da Humalin R, con-
forme o quadro abaixo.

Se foram usadas seringas inapropriadas tuberculíni-
cas, seria no 0,30ml, como no exemplo.

Nota do Editor:
A nosso ver trata-se de, um lado vantagens no 
volume a ser aplicado e de outro um risco muito 
grande de hipoglicemias por erros de aplicação. 
Deveria sim, ser distribuída com uma seringa apro-
priada de 0 a 500u.

Concluindo. O risco é muito maior que o benefício 
e recomendaria aos raros pacientes portadores de 
resistência à Insulina, que mantivessem a U-100, 
mesmo dividindo suas doses.

ATENÇÃO: Esta Insulina não pode ser misturada 
com qualquer outra Insulina, na mesma seringa.

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente ANAD - FENAD

Titular Endocrinologista Fac. Med. FMABC
Member IDF Task Force Insulin

n

Pesquisas de Pâncreas Artificial em 
Domicílio Apresentam Resultados 
Promissores
Fonte: 75a Scientific Sessions,              
Boston, 2015.

BOSTON. 7 de Junho de 2015 - 
Os pacientes com Diabetes Tipo 1 conseguiram viver 
em casa e manter taxas glicêmicas seguras ao longo 
de três ensaios clínicos domiciliares que testaram um 
pâncreas artificial desenvolvido pela Escola de Medi-
cina da Universidade de Virgínia (UVA).

Pesquisadores da UVA e do Hospital Universitário de 
Montpellier na França - parte da equipe do Projeto de 
Pâncreas Artificial da JDRF e do consórcio de Pân-
creas Artificial em Domicílio - apresentaram os resul-
tados no Scientific Sessions da Associação America-
na de Diabetes (ADA).

A tecnologia do pâncreas artificial - conhecida como 
Diabetes Assistant (DiAs)  - foi projetada para moni-
torar e regular as taxas glicêmicas automaticamente 
usando um smartphone reconfigurado que proces-
sa algoritmos avançados que se comunica via wi-fi 
a um monitor de glicose contínuo e a uma bomba 
de insulina. O objetivo: facilitar o fardo associado aos 
cuidados da Diabetes, prevenindo a hipoglicemia e 
atingindo taxas glicêmicas próximas ao normal. As 
apresentações sobre o pâncreas artificial na confe-
rência ADA incluíram:
 • Dia 7 de Junho (Abstract Nº 940-P): Eric Renard da 

Montpellier apresentou uma pesquisa Europeia so-
bre 32 pacientes que usaram o pâncreas artificial em 
domicílio desde o jantar até o café da manhã por dois 
meses. O estudo concluiu que o uso do pâncreas arti-
ficial - acompanhado de uma bomba de insulina com 
sensor aprimorado durante o dia - aumentou a por-
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centagem de tempo que os pacientes estavam com 
taxas glicêmicas próximas ao normal. Este é o primei-
ro estudo de pâncreas artificial que demonstrou uma 
redução de nível A1c, de acordo com Renard.

 • Dia 7 de Junho (Abstract Nº 223-OR): Stacey An-
derson M.D.,  da UVA, M.D., apresentou os dados de 
24 sujeitos que concluíram o estudo Multicenter Ou-
tpatient Control-to-Range. Esse é um ensaio multi-
cêntrico no qual os sujeitos completaram 2 semanas 
usando apenas uma bomba de insulina com sensor 
aprimorado (SAP) basal, seguidas de duas sema-
nas utilizando o pâncreas artificial de um dia para 
o outro e duas semanas de uso 24 horas. O estudo 
revelou que, em comparação à SAP, o tratamento de 
circuito fechado aumentou o tempo que o pacien-
te passava em uma faixa de taxa glicêmica segura  
(70-180 mg/dL), enquanto reduziu a hipoglicemia 
(<70 mg/dL) e hiperglicemia (>180 mg/dL).

 • Dia 7 de Junho (Nº # 224-OR): Sue Brown, M.D., 
da UVA, apresentou uma pesquisa sobre 40 pacien-
tes que usaram pâncreas artificial de um dia para o 
outro em ambiente supervisionado e 10 pacientes 
que foram avaliados em domicílio. O estudo aponta 
que usar o pâncreas artificial durante a noite auxilia 
os pacientes a manterem de forma mais satisfatória 
suas taxas glicêmicas pretendidas durante o dia e a 
noite além de reduzir os casos de hipoglicemia.

Sobre o Pâncreas Artificial
O desenvolvimento do pâncreas artificial conta com 
o apoio de Paul e Diane Manning de Charlottesville, 
da Fundação Frederick Banting de Richmond, dos 
Institutos Nacionais de Saúde (NIH R01 DK 085623 
e DP3101055), do Projeto de Pâncreas Artificial da 
JDRF e do Projeto de Pâncreas Artificial patrocinado 
pela União Europeia. Tais projetos reuniram pesqui-
sadores do(a) UVA, Stanford, da Universidade da Ca-
lifórnia, Santa Bárbara, Mayo Clinic, Hospital Monte 
Sinai, Hospital Universitário de Montpellier na França, 
Universidade de Amsterdã na Holanda e Universida-
des de Pádua e Pavia na Itália. n

Fórum Debateu Panorama  
Nacional do Diabetes
Fonte: Fórum Nacional de Diabetes.

O “Fórum Nacional de Diabetes - Um Mal que Pode 
ser Evitado” movimentou o Senado Federal, em se-

tembro. Com objetivo de promover um espaço de 
discussão sobre a doença no Brasil, o evento reuniu 
representantes do governo, do Congresso Nacional, 
além de profissionais e entidades ligados ao tema.

O Fórum Nacional de Diabetes oportunizou, no dia 22 
de setembro, um debate aprofundado sobre o papel 
do Estado na prevenção, tratamento e controle do Dia-
betes e as dificuldades do médico, do paciente e das 
famílias, dentre outros temas. O evento, de iniciativa 
do Programa Ação Responsável, em parceria com o 
Governo Federal, foi realizado no auditório do Inter-
legis, no Senado Federal. A presidente do Instituto 
Brasileiro de Ação Responsável, Clementina Moreira 
Alves, reiterou, na ocasião, o compromisso do Progra-
ma aos assuntos que garantem soberania de estado 
e desenvolvimento para o País. “Após 16 anos de ati-
vidade, é com enorme satisfação que lançamos o de-
bate no assunto Diabetes. Acredito que, assim como 
evoluímos fortemente em outras matérias, por meio do 
debate, avançaremos também nessa temática”.

Presente na abertura do Fórum, o senador Hélio José 
(PSD-DF), que é portador da doença, destacou: “gos-
taria que todo diabético tivesse acesso ao mesmo su-
porte, atendimento e carinho que tenho recebido ao 
longo desses anos de tratamento. Infelizmente nem 
todos têm essa oportunidade”. Na ocasião, se com-
prometeu a defender a aprovação de uma audiência 
pública para discussão do tema em âmbito distrital.

Hermelinda Pedrosa, vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD) e presidente da SBD-DF, 
defendeu a importância de um maior incentivo à pre-
venção da doença no país. “O trabalho não pode estar 
focado apenas no tratamento. Precisamos ter um foco 
preventivo”, argumentou. Segundo ela, há possibi-
lidades de se prevenir a doença em até 60% com o 
fomento de políticas preventivas, como o incentivo da 
população a hábitos mais saudáveis, com a prática de 
exercícios físicos e alimentação balanceada.

O senador Dalírio Beber (PSDB-SC) e o gerente de 
relações internacionais da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), Alfredo Souza de Moraes, 
também participaram da abertura do Fórum. Ambos 
agradeceram o convite e elogiaram a iniciativa do 
Programa em abordar o tema Diabetes de maneira 
democrática e apartidária na capital do país “Precisa-
mos debater, pois o tema Diabetes integra a platafor-
ma de governo”, citou o senador. n
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          Produtos e Novidades

SERIGY 

Leite Condensado 

Dietético em Pó 

SANSUCRE
 • Apresentação: Leite 

Condensado Dietético 

em Pó sem adição de 

açúcares;

 • Edulcorantes: Taumatina, 

Stévia e Sucralose;

 • Embalagem: Pote com 

200g e 300g;

 • Sem adição de açúcar

 • Contém Lactose

 • Não contém Glúten

 • Com Selo de Qualidade e Confiança Anad

LOWÇUCAR 
Chá Vermelho

 • Apresentação:  

Bebida em pó  

para diluição 

sem adição de 

açúcares;

 • Edulcorantes:  

Sucralose e  

Ciclamato de 

sódio  

e sacarina sódica;

 • Embalagem: Envelopes com 8g;

 • Sabor: Chá Vermelho com frutas vermelhas;

 • Sem adição de açúcar

 • Com Selo de Qualidade  

e Confiança Anad

SPA - COFFE  
BEANS 
O Café para  
Comer 

 • Apresentação: 
Confeitos de 
Café sabor Café 
com Leite;

 • Embalagem: 
Caixa com em-
balagem de 10g 
a unidade;

 • Sem adição de 
açúcar

 • Não contém Glúten

 • Contém Chocolate

 • Pode conter traços de leite, amêndoas e 
soja 

 • Com Selo de  Qualidade  e Confiança Anad

NESTLÉ  
Sorvete  
Molico Sabor 
Creme

 • Apresentação: 
Sorvete Molico 
sabor creme;

 • Edulcorantes: 
Sorbitol e Sucra-
lose;

 • Embalagem: Pote 
com 270g;

 • Sem adição de açúcar

 • Contém Lactose

 • Não contém Glúten

 • Com Selo de Qualidade e Confiança  
Anad
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O Cafezinho e a Pressão Arterial
A cafeína presente no cafezinho 
nosso de todos os dias tem 
motivado estudos com di-
ferentes resultados sobre a 
sua ação na pressão arterial 
das pessoas.

Em recente número da 
“Revista Brasileira de Hipertensão”, Henrique T. 
Bianco e Mariza Thompson, da Unifesp, analisam 
a relação da cafeína com a pressão, em artigo de 
revisão.

Concluem que a ingestão diária de duas a três 
xícaras de café parece razoável e segura, com 
efeitos neutros segundo a maioria dos trabalhos 
publicados.

Ao considerar o consumo moderado de café como 
inócuo, os autores referem que sua associação com 
um aumento significativo da pressão arterial está 
relacionado apenas às pessoas sensíveis à cafeína, 
mas com efeitos desprezíveis no longo prazo em 
bebedores habituais de café.

Os efeitos agudos do café são transitórios e sua 
ingestão regular desenvolve tolerância. A cafeína 
chega à circulação sanguínea através do trato 
digestivo, estimula o sistema nervoso central e 
aumenta a diurese.

Bianco e Thompson destacam pesquisa de J. A. 
Greenberg com cerca de 6.500 idosos, publicada 
no “American Journal of Cardiology”, sobre o “efeito 
protetor” da cafeína no coração de idosos com 
mais de 65 anos de idade que consumiam quatro 
ou mais doses de café ao dia. Essa ação protetora 
para o coração, entretanto, não foi observada em 
pacientes severamente hipertensos. n

Fonte: Folha de São Paulo, saúde ciência, 2015.

Cinco Lacunas da Oncologia
Com o envelhecimento da população, morreremos 
cada vez mais de câncer, e nunca as farmacêuticas 
estiveram tão voltadas para a oncologia. O proble-
ma é que os cientistas esbarram agora em algumas 
questões difíceis de contornar. Veja abaixo cinco de-
las, do papel da genética no diagnóstico ao uso do 
sistema imune do paciente para criar novas drogas.

É possível usar a genética  
para prevenir o câncer?
Talvez o câncer seja uma doença que todo mundo te-
ria se vivesse o suficiente. O problema é que algumas 
pessoas desenvolvem a doença justamente nos pri-
meiros 100 anos de vida – e cada vez mais pessoas 
estão chegando lá.

O barateamento do sequenciamento genético permi-
te tentar saber quem serão os azarados. A idéia é que 
os cientistas vejam quais mutações estão associadas 
a cada tipo de tumor e até mesmo quais drogas fun-
cionam melhor em cada caso, embora apenas uma 
parcela pequena dos pacientes possa, de fato, se be-
neficiar desses avanços.

Os exames da moda são os painéis genômicos, que 
pesquisam alguns genes-chave e buscam alterações 
que podem indicar a propensão a desenvolver um 
câncer. A eficácia desse tipo de exame, no entanto, 
ainda está longe de ser alta ou universal.

Como o tumor se relaciona  
com o organismo?
Estuda-se cada vez mais o chamado microambiente 
tumoral. “Além das células que estão se proliferando, 
outras do organismo colaboram para o desenvolvi-
mento do tumor”, diz o oncologista e professor da 
Universidade John Hopkins (EUA) Gilberto Leite.

Outro mecanismo que pode mudar o trajeto de uma 
célula normal e transformá-la em um maligna são al-
terações epigenéticas, isto é, que não alteram a se-
quência genética, mas que pode aumentar ou dimi-
nuir a expressão de uma proteína importante para a 
proliferação celular, por exemplo.

Os estudos ainda buscam entender que hábitos das 
pessoas levam a isso ou que tipo de medicamentos 
poderiam influenciar a expressão dos genes.
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Qual será o papel da  
pesquisa em imunologia?
Os imunoterápicos são a grande novidade da área. 
As drogas vêm sendo testadas e aprovadas por 
agências reguladoras, como o FDA nos EUA, e são 
a aposta de várias indústrias farmacêuticas para ga-
nhar espaço no crescente mercado de tratamentos 
contra o câncer.

Algumas funcionam “soltando o freio” imposto pelos 
tumores ao sistema imunológico ou mesmo bloque-
ando as ações de proteínas que favorecem o desen-
volvimento tumoral. Essas drogas funcionam como 
“agentes infiltrados”, que possuem uma missão bas-
tante específica de neutralizar os inimigos-chave. O 
grande desafio das novas técnicas é ganhar aplicabi-
lidade mais geral: poucos pacientes possuem o perfil 
em que as drogas têm seu melhor desempenho, o 
que torna o desenvolvimento de moléculas mais per-
sonalizadas, um desafio.

Estudar câncer em  
roedores é mesmo útil?
Sim, mas o grande problema é que eles nem sempre 
reproduzem as condições presentes em humanos, 
como o microambiente tumoral ou mesmo o metabo-
lismo e bioquímica do corpo humano.

Outro problema é que, até por uma questão de pa-
dronização da pesquisa, os animais de experimenta-
ção têm pouquíssima variação genética entre si – os 
tumores são sempre muito parecidos. Em humanos, 
porém, com tanta diversidade genética e de influência 
do ambiente, cada tumor é único, e cada um responde 
de um jeito aos tratamentos. Os cientistas estão apos-
tando agora em modelos diferentes, como o desen-
volvimento do tecido tumoral em um gel, ou mesmo 
alterando a biologia dos modelos animais para que o 
progresso da doença nos seus organismos se pareça 
mais com o que acontece em nossa espécie.

Existe chance de uma cura  
definitiva para a doença?
Existe a cura do ponto de vista científico – ausência 
completa de células tumorais no organismo – ou do 
ponto de vista do paciente, que se sente “curado” 
quando a doença está controlada.

“Os exames de imagem não mostram alterações, e 
o paciente está vivendo bem, podendo inclusive fale-
cer por outras causas”, diz Marcelo Cruz, oncologista 

do Hospital São José. Para os cânceres de mama e 
de intestino descobertos precocemente, a chance 
de cura pode superar os 90%. O problema são as 
doenças em estágios avançados e alguns tipos de 
tumor mais agressivos, como o câncer de pâncreas. 
Uma perspectiva otimista e verossímil é que o câncer 
se torne, ao longo do século, a depender da produ-
ção de novas drogas, uma doença crônica, como o 
Diabetes e a Aids, diz Mauro Zukin, oncologista do 
Grupo COI, no Rio. n

Fonte: Folha de São Paulo, saúde ciência, 2015.

Após Rejeitá-lo Duas Vezes, Estados 
Unidos Aprovam ‘Viagra Feminino’

Farmacêutica financiou ativistas que acusam 
agência reguladora de vetar o Addyi por 
machismo

Abaixo-assinado de médicos critica a aprovação, 
apontando efeitos colaterais altos e eficácia ques-
tionável.

O primeiro medicamento para aumentar o apetite se-
xual feminino foi aprovado.

A droga se chama Addyi e é produzida pela far-
macêutica Sprout. Na verdade, em tese se trata do 
primeiro medicamento para aprimorar a libido em 
ambos os sexos, embora todo o projeto tenha sido 
desenvolvido visando as mulheres. O Viagra e outros 
remédios masculinos servem para criar ereções, não 
para aumentar o desejo.
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Especialistas, porém, dizem 
que a flibanserina não é livre 
de riscos, que incluem dimi-
nuição da pressão arterial, 
desmaios, sonolência, náuse-
as e tonturas.

Anteriormente, a FDA havia re-
jeitado por duas vezes a droga, 
em 2010 e 2013. Grupos femi-
nistas vinham acusado a FDA 
de retardar a aprovação do 
medicamento por machismo. 
Segundo as ativistas, remédios 
para homens eram aprovados 
com mais facilidade.

Uma questão importante é 
que o medicamento não deve 
ser utilizado por mulheres que 
bebem álcool, porque isso au-
menta o risco de desmaios.

Eficácia 
A eficácia do medicamento segue polêmica. Um 
dos testes clínicos mostrou que as mulheres que 
estavam tomando o medicamento relataram 4,4 
“experiências sexuais satisfatórias” por mês, contra 
3,7 de um grupo de mulheres tomando placebo (ou 
seja, pílulas sem princípio ativo, com o objetivo de 
comparação) e 2,7 antes do estudo começar.

A decisão do FDA não foi uma surpresa, porém, já 
que um comitê de especialistas já tinha recomenda-
do a aprovação da droga.

O preço do Addyi ainda não está definido. Pacientes 
deverão tomá-lo todas as noites e é preciso esperar al-
gumas semanas de uso antes de surtir efeito. As ven-
das nos Estados Unidos devem começar em outubro.

O uso só foi aprovado para mulheres antes da me-
nopausa – ou seja, o uso por mulheres após a me-
nopausa ou mesmo por homens ainda tem de ser 
melhor testado e, se ocorrer, se dará fora das reco-
mendações da FDA.

O medicamento funciona alterando o equilíbrio de 
neurotransmissores como a dopamina e a serotoni-
na no cérebro da paciente. Ele foi desenvolvido ori-
ginalmente como um antidepressivo pela Boehringer 
Ingelheim. A empresa vendeu a fórmula para a farma-
cêutica Sprout logo após a negativa dos consultores 
da FDA em 2010.

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1 - O que é? 
A flibanserina é um medicamento para tratar a falta de 
desejo sexual de mulheres em idade pré-menopausa 
com uma redução persistente e inexplicável da libido. 
A droga foi desenvolvida originalmente para ser um 
novo tipo de antidepressivo.

2 - Como ela funciona?
Tomada diariamente, ela atua sobre substâncias do 
cérebro ligadas ao humor e ao apetite.

3 - É igual ao Viagra?
É diferente e possui outro mecanismo de ação. O Via-
gra é utilizado para tratar a disfunção erétil causada 
por uma redução do aporte sanguíneo para o pênis.

4 - A droga está aprovada? 
A FDA (agência americana) acaba de aprovar sua 
venda nos EUA do medicamento, após ter analisado 
a eficácia e a segurança da droga.

5 - Tem no Brasil? 
Antes da droga chegar às farmácias do país, a fabri-
cante deve pedir aprovação para a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Depois de aprova-
da, a droga poderá ser comercializada. Ainda não há 
previsão sobre quando isso deve acontecer, embo-
ra a regra geral seja que as farmacêuticas busquem 
rapidamente vender o seu produto em mercados es-
trangeiros, aumentando seus lucros. 
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O VIAGRA FEMININO

Libido em Pílulas
 • O mecanismo que explica o funcionamento 

do flibanserina consiste na chamada ‘dupla 
ação’: a molécula age em receptores de sero-
tonina e de dopamina, promovendo o funcio-
namento intenso de uns e um funcionamento 
mais fraco em outros.

 • Esse controle permite emular a atividade ce-
rebral durante o desejo sexual, que tem tanto 
componentes de excitação quanto de inibi-
ção de neurônios.

 
MEDICAÇÃO USADA NO  
BRASIL ATUALMENTE

Antidepressivo
 • A bupropriona coloca mais dopamina em cir-

culação no cérebro. O neurotransmissor au-
menta a disposição para o sexo. O uso não 
é indicado na bula, mas vem sendo feito por 
mulheres sem desejo sexual.

Testosterona
 • Estudos mostram que mulheres que tomaram 

testosterona relataram aumento da gratifica-
ção sexual. No Brasil, o hormônio é vendido 
em farmácias de manipulação, conforme re-
ceita médica.

 
OUTROS CANDIDATOS

Inalável
 • A preocupação dos fabricantes da testostero-

na em spray TBS2-Tefina são efeitos adversos, 
como acne ou crescimento de pelos faciais.

Injetável
 • O Bremelanotide, análogo do hormônio MSH, 

produzido pelo corpo e que age sobre a ex-
citação, já tinha sido rejeitado em testes por 
aumentar a pressão sanguínea, mas voltou às 
pesquisas em forma injetável.

 n

Fonte: Folha de São Paulo, saúde ciência, 2015

Rótulos Deverão Exibir  
Aviso para Alérgicos

Nova regra obriga fabricantes do país a 
informar a presença dos principais alimentos 
causadores de alergias 

Mudança aprovada pela diretoria da ANVISA ocor-
reu após pressão de grupo de mães 

A rotina de quem tem alergia alimentar e vive tentan-
do entender as informações cifradas nas embalagens 
dos produtos ou ligando para o serviço ao consumi-
dor das fabricantes está prestes a mudar. 

Rótulos de alimentos e bebidas terão que informar 
a presença dos principais componentes que podem 
causar alergias (veja lista no destaque). 

A decisão foi tomada pela ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) em junho de 2015. 

A norma entrará em vigor no país dentro de um ano, 
período em que as fabricantes deverão se adequar. 

O alerta será feito por meio da mensagem “Alérgicos: 
contém...”, que deve estar visível, em negrito, logo 
após a lista de ingredientes. 

Países como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelân-
dia já têm regras determinando que as embalagens 
tenham avisos quanto à presença de alérgenos. 

Pressão das Mães 
A mudança ocorre após pressão de movimentos 
como o Põe no Rótulo, que reúne centenas de mães 
de crianças alérgicas e conseguiu que a ANVISA rea-
lizasse uma consulta pública sobre o tema. 

Antes dessa decisão, uma lei determinava que as 
empresas informassem apenas a lista de ingredien-
tes e a presença de glúten. Não havia, porém, um 
alerta específico para quem sofre com alergias. 

Além disso, os ingredientes costumam ser informa-
dos com letras miúdas e nomes técnicos pouco com-
preensíveis para o consumidor. 

“O leite aparecia como caseína, soro, produtos lácte-
os. Isso confunde quem vai consumir”, afirma o pre-
sidente da ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia). 
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Isso deve mudar, já que a regra prevê que os pro-
dutos sejam informados com nomes comuns, pelos 
quais são de fato conhecidos. 

As empresas também terão que informar a pos-
sibilidade de contaminação do produto durante a 
produção – por causa de diferentes produtos pro-
cessados na mesma máquina, por exemplo. Hoje, a 
presença não informada de traços de um ingredien-
te é tido como um dos principais vilões por quem 
sofre alergia. 

As novas informações devem diminuir acidentes por 
reações alérgicas. Hoje, a estimativa é que de 1,5% 
a 5% da população sofra do problema. A alergia ali-
mentar pode causar simples coceira nos lábios e 
desconfortos estomacais até inchaço, fechamento da 
garganta e choque anafilático. 

Representantes das indústrias dizem que o prazo 
para a regra entrar em vigor é insuficiente. O ideal, 
defendem, seria de três anos, mesmo prazo adotado 
na Europa. 

Fonte: Folha de São Paulo, saúde ciência, junho de 2015. 

n



China     98.4

Índia     65.1

Estados Unidos   21.4

Brasil     11.9

Rússia     10.9

México    8.7

Indonésia    8.5
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Egito     7.5

Japão     7.2

País
Território

2013
Milhões

2035
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109.0

29.7
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15.7
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12.8

11.8

11.2

Bio-Rad Laboratories T E S T E  D E  H E M O G L O B I N A Bio-Rad A1c

Mais informações: atendimento@bio-rad.com     SAC (11) 3065-7550     diabetes.bio-rad.com

Segundo a Federação Internacional de 
Diabetes (IDF – International Diabetes 
Federation), cerca de 2,4% da População 
Adulta (20-79 anos) é Diabética e não tem 
este conhecimento. 
Estamos falando de 3.2 Milhões de 
INDIVÍDUOS DOENTES. 

A Bio-Rad pode ajudá-lo a encontrá-los
Diabéticos Não Diagnosticados

A Federação Internacional de Diabetes, 
Associação Americana de Diabetes e a 
Organização Mundial de Saúde tem 
recomendado o uso da Hemoglobina 

O Diabetes não é um mistério para nin-
guém, trata-se de uma doença amplamente 
divulgada, de conhecimento público. 
Entretanto, diante de sua característica 
“silenciosa”, muitos indivíduos não se 
precavêm como deveriam e, quando menos 

esperam, já estão diante das complicações 
físicas que tanto sofrimento trazem ao 
indivíduo, e a seus familiares.
O governo investe pesadamente em 
campanhas de informação e busca mostrar 
o cenário crítico da doença, ainda assim, 
continuamos nos deparando com uma 
EXPECTATIVA ALARMANTE.

Glicada (HbA1c) como um analito diagnóstico 
para o diabetes. Para tal reforçam uma gestão 
de controle de qualidade muito rigorosa. Os 
ensaios devem estar padronizados e alinhados 
com critérios e valores de referência interna-
cional. Diante disso é fundamental o uso de 
metodologias que garantam a liberação de 
resultados extremamente precisos. 

COMO SOLICITAR O TESTE SEGURO? 
Seja para o MONITORAMENTO, para a 
TRIAGEM ou para o DIAGNÓSTICO do 
Diabetes, a metodologia o ajudará, com 
precisão e segurança, a ter uma Conduta 
Clínica, Segura, Eficaz e Eficiente. 

Solicite seu teste desta maneira:
HEMOGLOBINA GLICADA POR HPLC / 
TROCA IÔNICA BIO-RAD 

A Bio-Rad, atua a mais de 40 anos neste 
segmento e busca sempre dispor de um 
diferencial aos seus clientes, pois o objetivo 
é um só...............O PACIENTE.

(IDF – International Diabetes Federation)

Diabetes no Brasil
População adulta (20-79)

Casos de Diabetes (20-79)

Casos de Diabetes não-diagnosticados (20-79)

Predominância nacional de Diabetes

Predominância comparativa d Diabetes

Mortes relacionada ao Diabetes (20-79)

Mortes relacionadas ao Diabetes abaixo de 60 anos

Custo por pessoa com Diabete por ano

Um em X adultos tem Diabetes
     

133,8 (milhões)

11,6 (milhões)

3,2 (milhões)

8.7 (%)

8.7 (%)

116.383

41.7 (%)

1.527,6 (USD)

12

(IDF – International Diabetes Federation)
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Perfil Epidemiológico e Análise da 
Variação da Espessura Macular 
de Pacientes com Edema Macular 
Diabético Submetidos à Injeção 
Intravítrea com Ranibi-zumabe no Setor 
de Oftalmologia do Hospital Regional 
de Presidente Prudente de Janeiro a 
Dezembro de 2013
Autores: SILVEIRA, Daniela Fagundes; BITTENCOURT, 
Jacqueline L.; FRANCO, Fabio T.; BITTENCOURT, Ana 
Cecília L.; REZENDE, Marcussi P.;

INTRODUÇÃO: A Retinopatia diabética é uma com-
plicação muito comum em pacientes diabéticos, sen-
do encontrada em cerca de 40% dos casos. O edema 
macular diabético é a principal causa de redução da 
acuidade visual nesses pacientes e tem forte impac-
to na saúde pública. Existem vários tratamentos hoje, 
porém insuficientes para o total controle da doença e, 
por isso, novas estratégias estão sendo estudadas, em 
particular o uso de drogas anti-VEGF. Elas consistem 
em um inibidor do fator de crescimento endotelial que 
agem no controle da neovascularização tecidual e per-
meabilidade vascular, representando um tratamento 
promissor do edema macular diabético. OBJETIVOS: 
Determinar a variação da espessura macular central 
através da Tomografia de coerência óptica (OCT) nos 
pacientes diabéticos submetidos a injeção intravítrea de 
Ranibizumabe no Setor de Oftalmologia do Hospital Re-
gional de Presidente Prudente no período de janeiro de 
2013 a dezembro de 2013 e avaliar os pacientes quanto 
ao sexo, a idade, tempo de doença, uso de insulina, 
alteração da pressão intraocular (PIO), valor da glicemia 
e pressão arterial sistêmica (PAS) nos dias das aplica-
ções e verificar a mudança na acuidade visual corrigida. 
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo retrospecti-
vo observacional de série de casos avaliados em aná-
lise de prontuário. RESULTADOS: Houve redução da 
espessura macular dos pacientes submetidos ao trata-
mento com Ranibizumabe (p=0,017), assim como me-
lhora da acuidade visual corrigida (p=0,296), manten-
do-se a PIO dentro da normalidade (p=0,002). CON-
CLUSÕES: O Ranibizumabe tem mostrado excelentes 
resultados na redução da espessura macular avaliada 
pela tomografia de coerência óptica e na melhora da 
acuidade visual dos pacientes com edema macular dia-
bético, não estando relacionado ao aumento da PIO. n

Comparação das Respostas Agudas 
Hemodinâmicas, Glicêmicas e de 
Lactacidemia entre Exercício Resistido 
e Aeróbio, em Pacientes Cardiopatas 
e Diabéticos Tipo 2 em Programa 
Regular de Reabilitação Cardiovascular
Autores: LEITE, Renata Pimentel; PELAQUIM, Renato 
Lopes; FUCHS, Ângela R.C.N.; MASTROCOLLA, Luiz 
Eduardo;

INTRODUÇÃO: O Diabetes Melittus é uma síndrome 
crônica de etiologia múltipla, decorrente da falta de in-
sulina ou incapacidade desta de exercer adequadamen-
te sua função. O Treinamento Aeróbico (TA) é utilizado 
como forma não medicamentosa na melhora do quadro 
clínico do Diabetes. Entretanto, foi verificado durante 
sessões convencionais de um Programa de Reabilita-
ção Cardiovascular (PRCV) que o Treinamento Resistido 
(TR) tem se mostrado mais eficaz no controle glicêmico 
de pacientes cardiopatas e diabéticos Tipo 2. OBJETI-
VO: Comparar as respostas agudas hemodinâmicas, 
glicêmicas e de lactacidemia entre exercício resistido e 
aeróbico, em homens idosos treinados, portadores de 
cardiopatias e Diabetes tipo II, em PRCV em hospital car-
diológico terciário. MÉTODOS: Participaram 40 pacien-
tes do sexo masculino, com algum tipo de cardiopatia e 
Diabetes melittus Tipo 2, com idade média de 70,8±7,7 
anos e permanência no PRCV de, no mínimo, 2 anos. 
Analisou-se: pressão arterial, frequência cardíaca, glice-
mia, lactacidemia, saturação parcial de oxigênio (SO2) 
e percepção de esforço subjetivo (BORG) no repouso, 
ao 15º e 25º minuto de atividade e recuperação em TA 
e TR. Para análise estatística da diferença das médias 
obtidas entre os treinamentos foi utilizado ANOVA com 
delineamento cross over e washout de 7 dias (p=0,05). 
RESULTADOS: Houve comportamento estatisticamen-
te significativo e similar em TA e TR, elevando os valores 
no repouso ao 15º minuto de atividade e diminuindo 
na recuperação tanto na pressão arterial sistólica (TA 
p=0,001 vs TR p=0,05) quanto na frequência cardíaca 
(p=0,001 em ambos). Somente o TR apresentou resulta-
dos estatisticamente significatantes na elevação da SO2 
ao 15º minuto de atividade e recuperação (p=0,001). 
Já o TA, promoveu resultados significativos na queda 
da glicemia nos valores entre repouso e recuperação 
de 24,15% (p=0,001). A lactacidemia aumentou 17% 
(p=0,001) neste mesmo período. Ambos comporta-
mentos encontram-se dentro dos  padrões encontrados 
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na literatura para valores pós exercício. CONCLUSÃO: 
O treinamento que atuou de forma mais significativa so-
bre as respostas agudas hemodinâmicas, glicemicas e 
de lactacidemia durante sessões de PRCV foi o TA. Con-
tudo, a associação entre os treinamentos é a estratégia 
mais benéfica para o paciente cardiopata, corroborando 
com os dados encontrados na literatura. n

Efeitos do Treinamento Aeróbico, de 
Força na Musculação e Combinado na 
Resistência à Insulina em Indivíduos 
não Diabéticos
Autores: BITTAR, Vinícius A. P.; GONÇALVES, Reginaldo; 
SOARES, Gabriel; SILVA, Vinicius A.; CAMPOS, Henrique 
F.; RODRIGUES, João Gabriel S.;

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, a importância do 
Diabetes Mellitus (DM) vem crescendo em quase todos 
os países, devido a um aumento exponencial de sua 
prevalência e pelo seu impacto social e econômico. 
Estudos epidemiológicos demonstram a prática regular 
de exercícios físicos é eficaz para a prevenção e contro-
le do DM Tipo 2. No entanto, a dose ótima para alcançar 
este objetivo ainda não está esclarecida. OBJETIVO: 
Comparar o efeito do treinamento aeróbico, de força e 
combinado na resistência à insulina em homens não 
diabéticos. MÉTODO: Ensaio clínico aleatorizado divi-
dido em três grupos experimentais e um grupo contro-
le. Cada grupo experimental realizou uma modalidade 
de treinamento (aeróbico, força ou combinado) por três 
vezes semanais durante doze semanas. Participaram 
32 homens de 30 a 60 anos, sedentários não-diabéti-
cos. Após aprovação pelo COEP-UFMG os voluntários 
assinavam a um Termo de Consentimento. Foi realizada 
coleta sanguínea utilizando os dados de insulina e gli-
cemia de jejum, para cálculo do índice HOMA-IR ([in-
sulina de jejum] x [glicemia de jejum] / 22,5) pré e pós-
treinamento para os grupos de intervenção, e também 
para o grupo controle após esse tempo. Os dados pré 
e pós intervenção foram comparados por um teste T de 
student para amostras independentes e entre os gru-
pos foi utilizado a ANOVA one-way. Para análise utilizou-
se o programa SPSS versão 17.0. RESULTADOS: Não 
houve variação significativa na insulina e glicemia de 
jejum nos três grupos de treinamento entre pré vs. pós. 
Houve diferença significativa na alteração do índice HO-
MA-IR no grupo força comparado ao grupo controle e 
tendência de melhora nos outros dois grupos compara-

dos também ao controle. CONCLUSÃO: Os resultados 
sugerem que o treinamento físico com duração de doze 
semanas e frequência de três sessões semanais, seja 
ele aeróbico, de força ou combinado, induz melhora em 
parâmetros relacionados ao nível de condicionamento 
físico, mas o foco deste estudo foi analisar o índice de 
resistência à insulina e o grupo do treinamento de força 
foi o único eficaz em apresentar diferença significativa 
na HOMA-IR quando comparado ao grupo controle. n

Judicialização do Direito à Saúde: 
Acesso ao Tratamento de Usuários com 
Diabetes Mellitus na Cidade de Ribeirão 
Preto e Região, de 2003 a 2012
Autores: SANTOS, Ellen Cristina B.; ZANETTI, Maria Lúcia; 
TEIXEIRA, Carla R.S.;

INTRODUÇÃO: Trata-se de um estudo exploratório-
descritivo de abordagem quantitativa. OBJETIVO: ana-
lisar as ações judiciais individuais para fornecimento 
de medicamentos, insumos ou materiais, propostas 
por usuários com Diabetes Mellitus (DM) no município 
de Ribeirão Preto (RP) e região, no período de 2004 a 
2013.  METODOLOGIA: A coleta de dados foi realizada 
no Departamento Regional de Saúde XIII do estado de 
São Paulo e na Secretaria Municipal de Saúde de RP/
SP, entre setembro de 2013 e janeiro de 2014. Foi uti-
lizado um instrumento semi-estruturado com variáveis: 
relacionadas aos elementos processuais e relacionadas 
aos usuários com DM. Os dados foram digitados em 
banco de dados, importados para o programa Statistical 
Package for Social Sciences, e submetidos à análise es-
tatística descritiva. RESULTADOS: Foram identificados 
636 processos judiciais movidos por usuários com DM, 
dos quais 374 (58,8%) pertenciam a mulheres. A faixa 
etária predominante nas ações, 372 (58,5%), refere-se 
a usuários com idade entre 18 e 60 anos. O número de 
processos é crescente a partir do ano de 2004 (três) até 
2012 (111), e, como em 2013 algumas medidas admi-
nistrativas foram instituídas houve uma diminuição para 
77 processos. Em 431 (67,7%) casos as instituições que 
conduziram as ações pertencem ao serviço público e 
compreendem a Defensoria Pública e o Ministério Pú-
blico. 457 (71,9%) processos tinham como origem da 
prescrição médica o serviço prestado por consultórios 
particulares. 470 (73,9%) processos são movidos por 
usuários residentes no município de RP. Nas solicitações 
de antidiabéticos orais houve predomínio das gliptinas 
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122(19%). Em relação às insulinas, as mais solicitadas 
foram as de ação longa, resultando em 397(62,4%), se-
guidas das de ação ultra-rápida que resultaram em 357 
(56,1%) ações. Dos 636 processos 163 (25,6%) pos-
suíam solicitação de materiais e/ou insumos. Desses, a 
maioria, 111 (17,5%), trata de materiais e insumos re-
lacionados à aplicação da insulina através de múltiplas 
injeções diárias e 88(13,8%) ações solicitaram materiais 
e insumos relacionados à utilização de bomba de infu-
são contínua de insulina. CONCLUSÕES: Conhecer a 
realidade da judicialização do direito à saúde em usuá-
rios com DM permite levantar indagações a respeito de 
como tal fenômeno acontece e resulta em inquietações 
sobre o que têm sido relevante para as decisões finais 
do Judiciário, em relação a tais demandas. Ademais 
permitem uma reflexão sobre o que de fato se entende 
por direito à saúde. n

A Insulina Tópica Melhora a Atividade 
dos Macrófagos, Angiogênese e 
Deposição de Colágeno no Reparo 
Tecidual de Ratos Diabéticos
Autores: AZEVEDO, Flávia F.; TEIXEIRA, Caio J.; MOREIRA, 
Gabriela V.; CARVALHO, Carla R. O.; SAAD, Mário J. A.; 
LIMA, Maria H. M.;

INTRODUÇÃO: As queimaduras são feridas causadas 
pela exposição a um agente de origem elétrica, radio-
ativa, química ou térmica, caracterizadas por atraso da 
resposta inflamatória. Na presença de Diabetes Mellitus 
essa resposta é ainda mais atenuada. Evidências expe-
rimentais demonstraram que a insulina tópica acelera 
a reconstrução tecidual em ratos diabéticos e contro-
les, em modelos de feridas incisionais. Todavia, não há 
relatos do efeito da insulina tópica em queimaduras. 
OBJETIVO: Avaliar o efeito da insulina tópica no reparo 
tecidual de queimaduras de 2° grau em ratos diabéti-
cos induzidos pela administraçäo de estreptozotocina 
endovenosa. MATERIAL E MÉTODO: Após aprovação 
do CEUA-UNICAMP (2581-1), ratos machos diabéticos 
foram divididos em dois grupos: diabético placebo (DP) 
e diabético insulina (DI). A queimadura foi realizada por 
meio de um molde (1 cm2) aquecido à 120 °C, exposto 
na pele do dorso de cada animal durante 20 segundos. 
Ratos queimados receberam tratamento tópico com 
creme placebo ou insulina (PI 0705370-3) uma vez ao 
dia, até a completa regeneração da pele. No 7º e 14º 
dia após a indução da queimadura foi realizada a ex-

tração do local da ferida para as análises histológicas 
pela coloração de H&E, imuno-histoquímica (IHQ-P) e 
Western blotting. RESULTADOS: No 7° dia pós-quei-
madura, os animais do grupo DI apresentaram maior 
infiltrado inflamatório, quando comparado aos animais 
do grupo DP (p<0,05) e maior imunomarcação para 
MCP-1 (promove quimiotaxia de macrófagos) e F4/80 
(marcador de macrófagos em atividade), sem impacto 
na redução IL1ß plasmática. No 14° dia pós-queimadu-
ra, os animais diabéticos que receberam o tratamento 
tópico com insulina apresentaram maior número de 
vasos sanguíneos, quando comparado aos animais 
do grupo DP (p<0,05) e maior imunomarcação dos 
fatores pró-angiogênicos como VEGF e TGF-ß1 e da 
expressão de a-SMA, presente em vasos sanguíneos 
maduros, além de elevada proliferação celular (Ki67). 
Neste mesmo período do processo de cicatrização foi 
observada maior deposição de fibras colágenas pela 
coloração de Picrosirius red, sob luz polarizada. A ex-
pressão das proteínas AKT, ERK1, ERK2, e GSK3 foram 
semelhantes no 7° dia pós-queimadura. Por outro lado, 
a insulina tópica também não modificou a expressão da 
GSK3 no 14° pós-queimadura nos animais diabéticos. 
CONCLUSÃO: O tratamento com a insulina tópica ace-
lerou o processo de cicatrização em animais diabéticos 
por meio da recuperação da resposta inflamatória, an-
giogênese e deposição de colágeno. n

Desenvolvimento de Um Produto a 
Base do Cogumelo Agaricus Blazei com 
Potencial de Uso no Controle do Diabetes
Autores: RÉGIS, Wiliam César B.; ALVES, Michelle R.A.; 
SANTOS, Elândia A.;

INTRODUÇÃO: Recentemente foi demonstrando, por 
testes de tolerância a glicose em cobaias, que o cogu-
melo Agaricus blazei tem o potencial de promover a 
homeostase insulínica quando suplementado na dieta. 
O cogumelo Agaricus blazei, apresenta várias proprie-
dades estimulantes das atividades imunológicas do or-
ganismo além de notórias propriedades antioxidantes. 
Como a indústria alimentícia não oferece muitas opções 
quanto ao consumo do cogumelo Agaricus blazei nos-
so grupo de pesquisa tem desenvolvido e patenteado 
diferentes produtos que visam levar os benefícios des-
se cogumelo em formas mais aceitáveis para a realida-
de socioeconômica e cultural do país, especificamente 
ao público que sofre de transtornos metabólicos com 
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complicações fisiológicas múltiplas onde esse cogume-
lo pode levar diferentes tipos de amenizações que vão 
desde a diminuição do estado inflamatório até a redu-
ção de danos oxidativos e controle da glicemia. OBJE-
TIVOS: O presente estudo teve como objetivo desen-
volver uma formulação láctea diet a partir do cogumelo 
Agaricus blazei visando seu potencial de utilização no 
combate e amenização de complicadores fisiológicos 
como distúrbios metabólicos, tais como os de resis-
tência à insulina e o estresse oxidativo, propriedades 
distintas já descritas para este cogumelo.  METODO-
LOGIA: Em resumo foi preparada uma receita padrão 
de iogurte caseiro sem suplementação do cogumelo e 
outra com a suplementação do mesmo. Foram elabora-
das as fichas técnicas de preparo e realizadas análises 
da concentração de proteínas, carboidratos, compos-
tos fenólicos. Foi avaliada também a atividade antioxi-
dante in vitro após a aplicação de todas as técnicas de 
preparo. Posteriormente foram feitos testes afetivos de 
aceitabilidade e intenção de compra do produto final. 
RESULTADOS E CONCLUSÕES: O desenvolvimento 
do iogurte diet com suplementação do cogumelo Aga-
ricus blazei apresentou significativa atividade funcional 
demonstrando a permanência de propriedades antio-
xidantes mesmo após as técnicas de preparo além de 
significativo enriquecimento proteico e de compostos 
fenólicos. Adicionalmente a preparação teve signifi-
cativa aceitabilidade e intenção de compra.  Sendo o 
cogumelo Agaricus blazei, considerado um alimento 
funcional com propriedades que contribuem de forma 
benéfica em varias funções do organismo entende-se 
que este produto desenvolvido facilita o consumo do 
cogumelo em um formato muito disseminado por diver-
sos públicos, que é o iogurte. A partir desses resultados 
foi elaborado um pedido de patente junto ao INPI da 
formulação desenvolvida. n

Resistência à Insulina Induzida por 
Dieta Cafeteria Antecipa e é Revertida 
pela Redução no Clearance de Insulina 
e da Expressão de Insulin Degrading 
Enzyme em Camundongos 
Autores: REZENDE, Luiz F.; COSTA JÚNIOR, José M.; 
KURAUTI, Mirian A.; VETRORAZZI, Jean F.; PROTZEK, André 
O.P.; CARNEIRO, Everardo M.; BOSCHERO, Antonio C.;

INTRODUÇÃO: O Diabetes Tipo 2 é uma desordem 
metabólica caracterizada especialmente pela hipergli-

cemia, e a obesidade, um dos principais fatores que 
contribuem para o desenvolvimento do Diabetes, é em 
grande parte uma consequência de hábitos alimenta-
res ocidentais. Experimentalmente, tal comportamento 
alimentar é emulado com maior precisão em camun-
dongos pela dieta cafeteria. Tanto em pacientes hu-
manos quanto em camundongos, o Diabetes induzido 
pela obesidade se encontra associado à resistência à 
insulina e redução no clearance de insulina através da 
menor expressão hepática da Insulin Degrading Enzy-
me (IDE). No entanto, não ficou claro se a redução no 
clearance de insulina precede ou sucede a resistência 
à insulina, e se seria provavelmente um fator indutor ou 
mecanismo compensatório da resistência. OBJETIVO: 
Avaliar estas possibilidades através da análise da sensi-
bilidade periférica à insulina, tolerância à glicose e clea-
rance de insulina ao longo do tempo por 8 semanas de 
camundongos alimentados com dieta cafeteria. METO-
DOLOGIA: Camundongos swiss com 10-12 semanas 
de idade foram mantidos em ambiente controlado e 
alimentados ad libitum com dieta padrão CHOW (CTL) 
ou Cafeteria (CAF) por 0, 2, 4, 6 ou 8 semanas.  Após 
cada período, os animais foram submetidos aos testes 
de GTT, ITT e clearance de insulina antes de serem mor-
tos em atmosfera saturada de CO2 seguido de deca-
pitação para remoção de órgãos e tecidos e avaliação 
de expressão proteica por Western-Blot e mRNA por 
RT-PCR. A insulina foi avaliada por RIE. RESULTADOS: 
Como esperado, animais CAF apresentaram aumento 
de peso acompanhado de aumento da glicemia plas-
mática ao longo do tempo. 2 semanas após o início da 
dieta ocorre redução na sensibilidade à insulina que se 
agrava em após 4 semanas, regride parcialmente após 
6 semanas e 8 semanas, quando no entanto, os ani-
mais são ainda resistentes, mas em menor grau que 
em 4 semanas. Já o clearance de insulina exibe padrão 
diverso que acompanha a expressão hepática de IDE: 
Após 2 semanas, tanto o clearance de insulina quan-
to a expressão de IDE permanecem inalterados, apre-
sentando aumento em 4 semanas, retorno aos valores 
iniciais em 6 semanas e redução após 8 semanas de 
dieta. CONCLUSÃO: A redução no clerance de insu-
lina através da inibição da expressão hepática de IDE 
ocorre após o estabelecimento da resistência periférica 
à insulina, sendo provavelmente um mecanismo com-
pensatório. n
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         Ecos do Congresso

Manuseio Clínico da Hipoglicemia  
no Paciente Diabético 
Autor: Dr. Fernando Valente, Professor Afiliado Disciplina 
Endocrinologia - FMABC

Conhecemos, desde o DCCT  
e o UKPDS, a correlação entre 
o mau controle glicêmico e o 
aparecimento de complica-
ções crônicas do Diabetes. 
Tais estudos também demons-
traram um menor número des-
sas complicações no grupo 
que recebeu um tratamento in-
tensivo versus convencional 
em pacientes com pouco tempo de doença ou re-
cém-diagnosticados. A hipoglicemia, no entanto, é 
um dos principais obstáculos para se atingir as metas 
glicêmicas ótimas em pacientes diabéticos, já que a 
intensificação do tratamento pode aumentar o risco 
de sua ocorrência.

Atualmente, a hipoglicemia é considerada grave 
quando há necessidade da ajuda de terceiros, con-
vulsão ou comprometimento do nível de consciência. 
Em geral, antes de chegar a esse estágio, o indiví-
duo apresenta sintomas como taquicardia, tremores, 
sudorese, ansiedade e fome. Na presença desses 
sintomas, o ideal é fazer a glicemia capilar para do-
cumentar o valor baixo de glicemia e tratar com uma 
colher de sopa de açúcar ou mel ou um copo de suco 
ou refrigerante, cada um equivalendo a 15 gramas de 
carboidrato de absorção rápida. Devem-se evitar ali-
mentos que contêm gordura para tratar a hipoglice-
mia, como leite e chocolate, pois a recuperação para 
a normoglicemia se dará mais lentamente.

A elevada frequência de episódios hipoglicêmicos 
pode levar à chamada hipoglicemia aperceptiva, em 
que o paciente não apresenta os já citados sintomas 
autonômicos antes de ter sintomas neuroglicopêni-
cos. Isso está ligado à perda da capacidade secretó-
ria de adrenalina frente a episódios repetidos de hi-
poglicemia em pacientes cujo principal hormônio de 
defesa, o glucagon, já está comprometido. A hipogli-
cemia aperceptiva aumenta em três vezes o risco de 
hipoglicemia grave, devendo-se nesse caso afrouxar 
o rigor de metas glicêmicas, tolerando-se uma leve 
hiperglicemia ao invés de se manter um controle in-
tensivo a qualquer custo. O período da madrugada 
merece ainda mais atenção por se tratar de um perío-

do de maior sensibilidade à insulina e menor capaci-
dade de resposta adrenérgica, além de maior tempo 
sem se alimentar e monitorizar a glicemia. 

A partir de estudos como o ACCORD, que revelou o 
aumento de risco de mortalidade sob tratamento in-
tensivo em pacientes de mais idade, com mais com-
plicações e mais anos de Diabetes, a hipoglicemia 
ganhou definitivamente papel de destaque. Demons-
trou-se posteriormente que ela não é apenas causa 
de sintomas desagradáveis, mas também geradora 
de um estado inflamatório, pró-trombótico, de dis-
função endotelial e arritmias cardíacas. Desse modo, 
passou-se a considerar o risco de hipoglicemias na 
escolha individualizada da meta de hemoglobina gli-
cada, além da idade, tempo de doença e presença 
de complicações. n

Tratamento da Osteomielite  
no Pé Diabético
Autor: Prof. Dr. Fábio Batista, Chefe do Ambulatório de Pé 
Diabético e Feridas Complexas / DOT - UNIFESP.

Classificação Acadêmico        
- Funcional
Academicamente, os pés dia-
béticos são divididos em neu-
ropáticos, angiopáticos ou 
mistos predominantemente 
neuropáticos ou predominan-
temente angiopáticos. Os pés 
neuropáticos correspondem 
65% a 80% dos casos. Assim, 
a estratégia terapêutica ortopédica é apoiada em cin-
co grandes grupos, conforme suas características 
clínicas sindrômicas: Pé Diabético com Ferida (grupo 
1), Pé Diabético sem Ferida (grupo 2), Pé de Char-
cot (grupo 3), Pé Diabético Séptico / Osteomielite 
(grupo 4) e Cenários Especiais (grupo 5) - (ampu-
tados parciais com deformidade de coto e úlcera; 
fraturas do pé e tornozelo de diabéticos; indivíduos 
em estágio final de doença renal; transplantados; ex-
tremidades angiopáticas não revascularizáveis e não 
passíveis de intervenção endovascular associadas a 
úlcera, deformidade e pobre qualidade funcional; en-
tre outras). 

Classificações anteriores e mais clássicas (San Anto-
nio - Texas, Brodsky, Wagner, San Ellian, Sanders & 
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Frykberg, PEDIS, ISDA, Estadiamento cíclico-evoluti-
vo de Batista...), podem ser conjuntamente aplicadas 
à classificação funcional proposta.

Pé Diabético Séptico / Osteomielite (Grupo 4)
A infecção no pé diabético deve ser considerada 
como uma situação urgencial ou mesmo emergen-
cial. O diagnóstico precoce da osteomielite é impor-
tante, pois o tratamento imediato pode reduzir as ta-
xas de amputação do membro.

O desenvolvimento da infecção óssea é favoreci-
do pela perda da sensibilidade protetora dos pés e 
presença de deformidades não funcionais, sendo 
frequentemente o resultado da contaminação direta 
de uma lesão de tecidos moles, geralmente úlceras 
cutâneas infectadas não diagnosticadas ou mesmo 
manejadas de forma inapropriada. A infecção comu-
mente extende-se profundamente pelo córtex até a 
medula óssea em direção contrária à disseminação 
hematogênica.              

Não raro, a infecção atinge os compartimentos pro-
fundos do pé, aumentando bastante as chances de 
amputação do membro; outras vezes, se associa 
a quadros clínicos mais dramáticos, como fasciite 
necrotizante, gangrena gasosa anaeróbica, arterite 
transinfecciosa com gangrena úmida distal e,ou cho-
que séptico de foco cutâneo, ameaçando bastante a 
manutenção, não só da extremidade, mas da vida do 
indivíduo.

Como exames complementares, provas laboratoriais, 
radiografias, ressonância magnética, cintilografia ou 
PET – CT, podem contribuir na elucidação diagnósti-
ca, contudo, o julgamento clínico do cirurgião ex-
periente deve ser mandatório.

O ponto crucial, mais efetivo e mais importante no 
tratamento da osteomielite do pé diabético deve ser 
o desbridamento cirúrgico agressivo dos tecidos 
desvitalizados / sequestros e coleções, mesmo 
que os exames auxiliares de laboratório ou de ima-
gem se mostrem duvidosos ou pouco sugestivos. 
A tomada de material profundo para cultivo, e não 
trans-lesão, em ambiente cirúrgico; administração de 
antibioticoterapia de amplo espectro (endovenoso 
e empírico inicialmente e posteriormente ajustado à 
cultura e antibiograma, endovenoso ou oral, por tem-
po prolongado – podendo atingir período de 4 - 6 me-
ses, dependendo dos achados cirúrgicos e resposta 
clínica); eventual técnica coadjuvante no processo de 

cicatrização (ex. tratamento avançado de feridas em 
meio úmido, terapia por pressão negativa ou câmara 
hiperbárica), e estabilização ortopédica instrumen-
tal com realinhamento do membro (fixação externa 
neutra), frequentemente complementam a ação tera-
pêutica. Para os pés neuro-isquêmicos infectados, 
nos indivíduos estáveis clinicamente, a aborda-
gem endovascular prévia ao desbridamento pode 
ser recomendada. Contudo, nas infecções ativas 
que ameaçam não só a extremidade mas a vida 
do paciente, o desbridamento deve ser realizado 
primeiramente. n

 
Neuropatia e Pé Diabético:  
Um Dueto Devastador
Pé de Charcot: Como Diagnosticar e Tratar  
na Prática Clínica Diária        
Autora: Dra. Fernanda Silveira 
Tavares, HRT-SES-DF | 
Universidade Católica de Brasília, 
São Paulo, 25/07/2015

INTRODUÇÃO: O Pé de Char-
cot ou neuroartropatia de 
Charcot é uma síndrome infla-
matória do pé e do tornozelo, 
que frequentemente causa de-
formidades crônicas. Trata-se 
de uma complicação de estados de desnervação, 
no qual encontramos quadro de fraturas  e luxação 
dos ossos das articulações  acometidas, mesmo na 
ausência de história de trauma significativo. Em Dia-
betes, é uma manifestação específica na neuropatia. 
Causas menos comuns incluem: sífilis, hanseníase, 
esclerose múltipla, artrite reumatóide, poliomielite, 
entre outras.

DEFINIÇÃO: Síndrome inflamatória resultante da in-
teração de vários fatores como o próprio Diabetes, 
neuropatia sensitivo-motora e autonômica, trauma e 
anormalidades metabólicas em ossos, o que acarreta 
vários graus e padrões de destruição óssea, subluxa-
ções, deformidades e fraturas. A deformidade mais ca-
racterística associada a essa condição é o colapso do 
médio-pé, descrita como “mata-borrão”, embora essa 
condição possa aparecer em outras articulações. 
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 • Causa de complica-
ção do Diabetes re-
conhecida por espe-
cialistas, mas não tão 
facilmente reconhe-
cida por não especia-
listas especialmente 
em sua fase inicial,

 • Prevalência de 0,8 a 
8% entre os diabéti-
cos, aumentando para 
mais de 10% em dia-
béticos com neuropa-
tia,

 • Geralmente manifesta 
na 5a e 6a décadas de 
vida,

 • Quanto maior o tem-
po de Diabetes, maior 
sua frequência,

 • Acometimento igual 
entre os generous,

 • Ocorre tanto em diabé-
ticos Tipo 1 como em 
Tipo 2,

 • Interessantemente, a 
doença arterial perifé-
rica parece “proteger” 
os pacientes contra o 
desenvolvimento do 
Pé de Charcot,

DIAGNÓSTICO: Lição 
1: “observation is the 
clinical starting point”. 
Apresentação usual é um 
pé hiperemiado, quente, 
edemaciado, sem ulce-
ração, associado a dores 
leves a moderadas e des-
conforto no pé. O fluxo 
sanguíneo normalmente 
é bem conservado e a 
temperatura é mais elevada em comparação ao outro 
pé saudável. Diagnósticos diferenciais: osteomielite, 
gota, celulite, abscesso, fratura neuropática e trom-
bose venosa profunda.

EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM: Não há 
exames complementares específicos para o diagnós-
tico, sendo a ressonância considerada o padrão ouro 
entre os exames de imagem.
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TRATAMENTO: Na fase 
aguda o offloading é o 
tratamento fundamental. 
A fase crônica merece 
atenção pea chance de 
potenciais complicações 
como deformidades, úl-
ceras e amputações e cal-
çados especiais fazem-se 
necessários. É importan-
te não negligenciar o pé 
contralateral.

Considerações Finais
As lições de Charcot

 • Lição 1 - A observação 
clínica é o ponto crucial;

 • Lição 2 - Suspeita clíni-
ca = imobilização;

 • Lição 3 - Raio-X inicial 
pode ser normal;

 • Lição 4 - Educação médica e dos pacientes;

 • Lição 5 - O tratamento requer paciência e é pro-
longado;

 • Lição 6 – Intervenção cirúrgica pode ser neces-
sária; n

Meu Prato Saudável para Diabetes
Estivemos presentes no 20º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes em São Paulo, o even-
to organizado pela Anad - Associação Nacional de 
Assistência aos Diabéticos, ocorreu entre os dias 23, 
24, 25 e 26 de julho de 2015.

Nesse evento foi oficialmente lançado o movimento 
#NovembroSemDiabetes, com a apoio e adesão 
de diversos profissionais da área da saúde realiza-
mos o simpósio Meu Prato Saudável para Diabetes 
- como a metodologia do Meu Prato Saudável pode 
ajudar a impedir a epidemia de Diabetes por meio de 
uma alimentação saudável.

Palestraram no simpósio Dra. Elisabete F. Almeida, 
Medica, escritora e editora especializada em Saúde, 
Diretora executiva do Programa Meu Prato Saudável 
do InCor – HC/FMUSP e coordenadora deste movi-
mento. Dr. Roberto Betti, endocrinologista e diabe-

tólogo, médico pesquisador do Centro de Pesquisas 
de Diabetes do InCor – HC/FMUSP, Coordenador do 
Centro de Diabetes do Hospital Osvaldo Cruz. Dra. 
Ana Luísa Vilela, endocrinologista e diabetóloga, Di-
retora do Centro de Obesidade e Diabetes do SUS – 
Itapevi, Dra. Ana Paula Mello, nutricionista chefe do 
Programa Meu Prato Saudável e Dra. Lara Natacci, 
nutricionista da DietNet Consultoria em Nutrição.

Também esteve presente nesse simpósio Neide Boa 
Sorte, a conselheira de assunto aleatórios, persona-
gem de sucesso na tv e no teatro, que trouxe uma 
perspectiva bem-humorada de como lidar com os 
pacientes e divertiu a todos.

O #NovembrosemDiabetes pretende chamar aten-
ção do público e das autoridades de saúde para os 
problemas desta grave doença que está aumentando 
cada vez mais em todo o mundo. Com a previsão de 
440 milhões de pessoas com Diabetes para o ano de 
2025 é urgente a necessidade de aumentar a divul-
gação e melhorar a conscientização sobre a doença. 
E isto é possível através da educação. A educação é 
essencial na prevenção das complicações da Diabe-
tes e ponto central desse movimento. n
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Exames Laboratoriais na Abordagem 
do Diabetes Mellitus: Insulina, 
Peptídeo C, Autoanticorpos. Quando 
Solicitar e Como Interpretar?
Autora: Profa. Dra. Cristina              
Khawali, Professora Disciplina 
Endocrinologia/Metabolismo na 
EPM-UNIFESP.

Além dos exames classica-
mente solicitados para o diag-
nóstico e/ou acompanhamen-
to do Diabetes Mellitus (DM), 
alguns exames laboratoriais 
podem ser úteis para a melhor 
avaliação da etiologia da doen-
ça ou para o seguimento das alterações metabólicas 
associadas à hiperglicemia.

A dosagem isolada da insulina nos traz poucas in-
formações, porém quando associada à dosagem de 
glicose, e por meio de fórmulas e cálculos matemáti-
cos, podemos estimar alguns índices que indicam a 
presença e o grau de resistência à insulina de cada 
indivíduo, E como sabemos, a resistência à insulina 
é fator fisiopatológico relevante no desenvolvimento 
do DM Tipo 2. 

Dos índices descritos, damos destaque ao HOMA 
(Homeostasis Model Assessment), por sua correla-
ção positiva e altamente significativa com a resistên-
cia à insulina avaliada pelo clamp, que é o método 
padrão-ouro, particularmente, por esta correlação 
ter sido demonstrada em diferentes idades e condi-
ções clínicas. Além da resistência à insulina, o índice 
HOMA também apresenta fórmula de cálculo para 
deduzirmos o grau de funcionamento da célula beta, 
e consequentemente, a reserva de insulina do pa-
ciente em estudo. 

O peptídeo C, um fragmento resultante da quebra da 
pró-insulina, durante a liberação da molécula de in-
sulina, também é um bom marcador de reserva insu-
línica, e nos quadros de DM-1, diagnosticados muito 
precocemente, pode nos ajudar a estimar se ainda 
há produção de insulina pelas células beta. Outra 
aplicação da dosagem do peptídeo C é no pacien-
te com DM2 de longa data, para conhecimento da 
reserva de insulina com implicação potencial na mu-
dança da terapêutica. 

Entretanto, mais recentemente, alguns estudos têm 
mostrado que o peptídeo C pode ter ações biológi-
cas positivas, como coadjuvante no controle do DM e 
para prevenção de complicações. Seus papeis como 
anti-inflamatório, antioxidante, indutor na melhoria do 
fluxo sanguíneo em diferentes tecidos, tem sido rela-
cionado com prevenção e reversão parcial do déficit 
na condução nervosa, redução da hiperfiltração glo-
merular e da excreção de albumina. Certamente, es-
ses efeitos deverão ser confirmados em mais estudos 
nos próximos anos.

Os autoanticorpos contra antígenos da célula beta, a 
saber anti-descarboxilase do ácido glutâmico (Anti-
GAD), anti-insulina (AAI) e anti- tirosinofosfatase (An-
ti-ICA512) são úteis para a confirmação de Diabetes 
auto-imune nos casos de DM-1 e auxiliam no diag-
nóstico de pacientes com mais de 30 anos, cujo qua-
dro clínico faz lembrar o DM1, quando poderemos 
estar diante de um quadro de LADA (latent autoimune 
Diabetes of adult). Nos casos de LADA, lembramos 
que o Anti-GAD é o anticorpo de maior prevalência e 
o que mais auxilia no diagnóstico etiológico do DM. 
A dosagem dos autoanticorpos também é útil pra 
estimar a probabilidade de parentes de 1º grau de 
pacientes portadores de DM-1 de desenvolverem a 
doença. n
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RESUMO

Histórico
No Diabetes Tipo 2, a hiperglicemia aguda piora a 
função e a inflamação endotelial, enquanto ocorre 
resistência à ação do GPL-1. Todos estes fenôme-
nos parecem estar relacionados com a geração de 
estresse oxidativo. Uma dieta mediterrânea, suple-
mentada com azeite de oliva, aumenta a capacidade 
antioxidante do plasma, o que sugere que sua imple-
mentação pode ter um efeito favorável no fenômeno 
supracitado. No presente estudo, testamos a hipóte-
se de que uma dieta mediterrânea, com a utilização 
de azeite, pode combater os efeitos da hiperglicemia 
aguda, além de melhorar a resistência do endotélio à 
ação do GLP-1. 

Métodos
Dois grupos de pacientes com Diabetes Tipo 2, cada 
um composto por doze indivíduos, participaram de 
um ensaio clínico randomizado durante três meses, 
seguindo uma dieta mediterrânea com a utilização de 
azeite ou uma dieta controle com baixo teor de gor-
dura. A capacidade antioxidante do plasma, a função 
endotelial, nitrotirosina, 8-iso-PGF2a, IL-6 e os níveis 
de ICAM-1 foram avilados na linha de base e no final 
do estudo. O efeito do GLP-1 durante clamp hipergli-
cêmico também foi estudado na linha de base e no 
final do estudo. 

Resultados
Em comparação com a dieta de controle, a dieta me-
diterrânea aumentou a capacidade antioxidante do 
plasma e melhorou a função endotelial básica, a ni-
trotirosina, 8-iso-PGF2a, IL-6 e os níveis de ICAM-1. A 
dieta mediterrânea também reduziu os efeitos negati-
vos da hiperglicemia aguda, induzida por uma clamp 
hiperglicêmico, sobre função endotelial, nitrotirosina, 
8-iso-PGF2, IL-6 e níveis ICAM-1. Além disso, a dieta 
mediterrânea melhorou a ação protetora do GPL-1 
sobre função endotelial, nitrotirosina, 8-iso-PGF2, IL-6 

O Efeito Protetor da Dieta Mediterrânea Sobre a Resistência Endotelial  
de GLP-1 em Diabetes Tipo 2: Um Relatório Preliminar

Fonte: http://www.cardiab.com/content/13/1/140

Autores: Antonio Ceriello, Katherine Esposito, Lucia La Sala, Gemma Pujadas, Valeria De Nigris, Roberto Testa, 
Loredana Bucciarelli, Maurizio Rondinelli e Stefano Genovese.

e níveis ICAM-1, bem como melhorou a secreção de 
insulina induzida por GPL-1. 

Conclusões
Estes dados sugerem que a dieta mediterrânea, que 
utiliza azeite de oliva, previne o efeito de hipergli-
cemia aguda sobre a função endotelial, inflamação 
e estresse oxidativo, além de melhorar a ação do  
GPL-1, o que pode apresentar um efeito favorável no 
controle do Diabetes Tipo 2, particularmente na pre-
venção de doença cardiovascular. 

Palavras-chave: DM; Hiperglicemia aguda; GLP-1; 
Estresse oxidativo; Dieta mediterrânea 

Investigação original
A doença cardiovascular é uma das principais com-
plicações do Diabetes Tipo 2 , além de principal cau-
sa de morte [1]. A hiperglicemia parece ser um cola-
borador importante para as complicações cardiovas-
culares do Diabetes, e foi sugerido que ela produz 
certo dano por meio da geração de estresse oxida-
tivo [2]. Há evidências, particularmente, de que um 
aumento agudo da glicemia pode produzir estresse 
oxidativo, de forma a ocasionar disfunção endotelial 
e inflamação [2]. Tanto a disfunção endotelial quanto 
a inflamação são fatores patogênicos bem reconhe-
cidos que ocasionam a doença vascular, particular-
mente no Diabetes [2]. 

Até recentemente, qualquer intervenção com antio-
xidantes com o objetivo de prevenir complicações 
cardiovasculares, tanto em pessoas diabéticas 
quanto nas não diabéticas, produziu resultados 
desapontadores [3]. O experimento PREDIMED, 
no entanto, ao mostrar que uma dieta mediterrânea 
(MedDiet) enriquecida em ácidos graxos mono-in-
saturados ou ácidos graxos poli-insaturados pode 
prevenir doença cardiovascular, tanto em pessoas 
não diabéticas quanto nas diabéticas, pode ser 
considerado a primeira prova de que uma interven-
ção “antioxidante” pode fornecer certos benefícios 
[4]. Essa hipótese é fortemente apoiada pela evi-
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dencia no PREDIMED, de um aumento significativo 
na capacidade antioxidante no plasma das pes-
soas que receberam a MedDiet [5], e que esse au-
mento é particularmente relevante quando do uso 
de azeite de oliva [6]. 

Recentemente, foi sugerido um possível efeito bené-
fico dos análogos do GLP-1 no tratamento do Diabe-
tes [7]. O GPL-1 e seus análogos, além da sua ação 
insulinotrópica em aliviar a hiperglicemia, possuem 
efeitos benéficos na proteção contra a diminuição 
progressiva da função das células β do pâncreas, 
com a preservação da massa das células β e com a 
supressão da secreção de glucagon, com promoção 
do esvaziamento gástrico e do apetite, todas essas 
características que podem ser benéficas no trata-
mento da Diabetes [7]. 

Além do efeito incretínico bem documentado do 
GLP-1, seu papel no sistema cardiovascular tam-
bém desperta interesse. Os efeitos do GLP-1 sobre 
o sistema cardiovascular podem incluir uma ação 
direta sobre o endotélio, onde foi demonstrada a 
presença de receptores específicos para o GLP-1 
[8]. Consistentemente, o GLP-1 demonstrou me-
lhorar a função endotelial no Diabetes [9], [10], 
além de possivelmente promover o aumento das 
defesas antioxidantes do endotélio [11] e diminui-
ção na geração de estresse oxidativo [10]. No en-
tanto, vale ressaltar que, tanto no Diabetes Tipo 1 
quanto no Tipo 2, a hiperglicemia induz uma resis-
tência endotelial à ação do GLP-1, com o estresse 
oxidativo que age como mediador desse fenômeno 
[10], [12], [13 ].

O objetivo deste estudo é testar o apresentado a se-
guir em pacientes com Diabetes Tipo 2: 

 • Se uma dieta mediterrânea (MedDiet) pode con-
trabalancear os efeitos da hiperglicemia na gera-
ção de estresse oxidativo, na disfunção endotelial 
e na inflamação;

 • e também se pode melhorar os efeitos do GLP-
1 durante a hiperglicemia aguda sobre disfunção 
endotelial, inflamação e estresse oxidativo. 

MÉTODOS

Indivíduos e dietas
O estudo incluiu 24 pacientes com Diabetes Tipo 
2. As características de base dos grupos do estudo 
são apresentada na Tabela 1. O estudo foi aprova-

do pelo Comitê de Ética, e foi obtido o consenti-
mento informado e por escrito dos indivíduos parti-
cipantes do estudo. 

Todos os pacientes tomavam metformina, o que 
continuaram a fazer durante o estudo. Nenhum 
dos pacientes com Diabetes Tipo 2 apresentava re-
tinopatia, nefropatia, ou neuropatia. Dez pacientes 
eram tratados para hipertensão com um inibidor da 
ECA, que foi retirado durante os dias de estudo. 
Nenhum dos indivíduos utilizava estatina ou su-
plementos antioxidantes. Eles foram solicitados a 
manter sua atividade física regular e seu estilo de 
vida, e a registrar em um diário qualquer evento 
que poderia afetar o resultado do estudo (ex.: es-
tresse, mudança nos hábitos tabagistas, consumo 
de álcool, ou ingestão de alimentos não incluídos 
no projeto experimental). Nenhum dos pacientes 
demonstrou evidência de consumo alto de álcool 
ou de ser fumante ativo. Além disso, durante os 6 
meses anteriores, os participantes não poderiam 
ter feito parte de qualquer programa de redução de 
peso ou outra intervenção nutricional. 

Durante sua primeira consulta com o nutricionista, 
todos os participantes foram informados sobre o 
estudo, e solicitados a manter um diário alimen-
tar 3D, e também completaram um questionário 
básico em relação à idade, nível socioeconômico, 
histórico médico, histórico familiar, atividade física, 
hábitos tabagistas e de consumo de álcool, o que 
permitiu a identificação dos alimentos a serem mo-
dificados.

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente 
em dois grupos com 12 pacientes cada, com a uti-
lização de uma seqüência de números aleatórios 
gerados por computador. Cada grupo recebeu, por 
um período de 12 semanas, uma dieta mediterrânea 
(MedDiet) enriquecida com ácidos graxos monoin-
saturados (MUFAs) (50 mL, 4 colheres de sopa de 
azeite de oliva extra virgem/dia; aproximadamente 
1L/semana), ou uma dieta controle com baixo teor 
de gordura [4]. 

As diretrizes gerais da MedDiet que os nutricionistas 
forneceram aos participantes incluíam as seguintes 
recomendações positivas [4]: a) uso abundante de 
azeite de oliva para cozinhar e temperar pratos; b) 
consumo de ≥2 porções diárias de verduras (pelo 
menos uma delas crua, como em uma salada), sem 
incluir os acompanhamentos; c) ≥2-3 porções diá-
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rias de frutas frescas (incluindo sucos naturais); d) 
≥3 porções semanais de legumes; e) ≥3 porções 
semanais de peixe ou frutos do mar (sendo pelo 
menos um deles peixes gordos); f) ≥1 uma por-
ção semanal de nozes ou sementes; g) selecione 
carnes brancas (aves sem pele ou coelho) ao in-
vés de carnes vermelhas ou processadas (hambúr-
gueres, linguiças); cozinhando regularmente (pelo 
menos duas vezes por semana) com tomate, alho 
e cebola, e temperando as verduras, o macarrão, 
o arroz e outros pratos com molho feito de tomate, 
alho e e cebola picados e cozidos em fogo brando 
e com o uso abundante de azeite de oliva. Tam-
bém deram recomendações negativas para elimi-
nar o consumo de comidas cremosas, manteiga, 
margarina, carnes congeladas, patê, pato, bebidas 
gaseificadas e / ou açucaradas, doces, produtos 
de panificação industriais (como bolos, donuts, 
ou cookies), sobremesas industriais (pudins, cre-
me), batatas fritas e bolos e doces pré-cozidos na 
rua. O objetivo da dieta controle [4] era reduzir to-
dos os tipos de gordura, com ênfase particular no 
consumo de carnes magras, laticínios com baixo 
teor de gordura, batatas, macarrão, arroz, frutas e 
verduras. Na dieta controle, as orientações sobre 
legumes, carne vermelha e processadas, laticínios 
ricos em gordura, e doces coincidiam com as reco-
mendações da dieta mediterrânia. Contudo, o uso 
de azeite para cozinhar e temperar e o consumo de 
nozes, carnes gordas, embutidos, e peixes gordos 
foram desencorajados.

O cumprimento por parte dos participantes foi mo-
nitorado através de conversas telefônicas semanais 
com o nutricionista e de uma lista dos alimentos que 
eram consumidos diariamente.

Elaboração do estudo
No início e no final da intervenção dietética, a glice-
mia de base, a insulina, a função endotelial (fluxo de 
dilatação mediada: FMD), nitrotirosina plasmática e 
8-iso prostaglandina F2alfa (8-iso-PGF2), GLP-1 (7-36 
ativo), interleucina-6 (IL-6), molécula de adesão inter-
celular-1 (ICAM-1), potencial antioxidante de redução 
férrica (TRAP), e os níveis de plasma do parâmetro 
total de antioxidantes de radicais-livres (FRAP) foram 
medidos em cada indivíduo.

No início e no final da intervenção dietética, cada in-
divíduo foi submetido, de forma aleatória e em dias 

diferentes, a dois clamps hiperglicêmicos [14], com 
ou sem o GLP-1.

A amida sintética de GLP-1 [7]-[36] foi comprada dos 
Laboratórios PolyPeptide (Wolfenbüttel Alemanha), e 
o mesmo número de lote foi utilizado em todos os es-
tudos. O GLP-1 possuía a taxa de 0,4 pmol kg-1 min-
1, de acordo com Nauck et al. [15] Durante o clamp 
hiperglicêmico, o nível de glicemia foi nivelado em  
15 mmol / l.

Os indivíduos foram admitidos no centro de pesquisa 
na noite anterior ao experimento. Todos os indivíduos 
receberam uma refeição noturna e receberam uma 
infusão contínua de dose baixa de insulina para nor-
malizar a glicose no plasma. A infusão de insulina foi 
ajustada durante a noite para manter a glicemia entre 
4,4 e 7,2 mmol / l e parou 2 horas antes do início de 
cada experiência.

Depois de um jejum de 12 horas durante a noite, os 
indivíduos foram colocados em posição supina e 
confortável com uma temperatura ambiente entre 20 
° e 24 ° C. As linhas intravenosas foram inseridas em 
uma grande veia antecubital de 1 braço para infusões 
e em uma veia dorsal do braço contralateral para co-
leta de sangue. A permeabilidade foi preservada com 
uma infusão lenta de soro fisiológico (0,9% NaCl). O 
estudo começou depois que os indivíduos descansa-
ram por 30 minutos. 

Durante cada clamp, no início e a cada 1 e 2 horas, 
eram medidos os níveis plasmáticos de glicemia, de 
insulina, de FMD, da nitrotirosina plasmática, de 8-iso
-PGF2a, GLP-1 (ativo 7-36), do IL-6 e do ICAM-1.

Medições Bioquímicas
O colesterol e os triglicerídeos foram medidos atra-
vés de métodos enzimáticos (Roche Diagnósticos, 
Basel, Suíça). O HDL-C foi estimado após a preci-
pitação da apolipoproteína B com fosfotungstato/
magnésio [16]. O LDL-C foi calculado após a se-
paração da lipoproteína [16]. A glicose do plasma 
foi medida através do método de glicose-oxidase, 
HbA1c por HPLC, e a insulina pelo imuno-ensaio 
enzimático de micropartículas (Laboratórios Abbot, 
Wiesbaden, Alemanha). A concentração plasmática 
de nitrotirosina foi testada pela prova de imunoab-
sorção enzimática (enzyme-linked immunosorbent 
assay: ELISA), recentemente validada pelo nosso 
laboratório [16]. O Plasma 8-iso-PGF2 (Cayman 
Chemical, Ann Arbor, Michigan, EUA.), o ICAM-1 
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(British Biotecnologia, Abington, Oxon, Reino Uni-
do) e o IL-6 (Sistemas R & D , Minneapolis, MN, 
EUA), foram realizados com kits comercialmente 
disponíveis. O GLP-1 (ativo 7-36 ) foi medido por 
um kit de teste radioimuno (Laboratórios Penínsu-
la, Belmont, CA, EUA). O FRAP foi medido de acor-
do com Benzie et al. [17] e TRAP de acordo com 
Ghiselli et al. [18]

A função endotelial foi avaliada através da medição 
do FMD da artéria braquial [19]. Ao final de cada 
teste, o indivíduo descansava tranquilamente por 15 
min. Então, era administrada nitroglicerina (0,3 mg), 
e três minutos depois, as últimas medições eram 
realizadas. A resposta à nitroglicerina era utilizada 
como uma medida da vasodilatação independente 
do endotélio.

Análise estatística 
Os dados são expressos como média ± SE. O 
tamanho da amostra foi selecionado de acordo 
com estudos anteriores [9],[10],[20],[21]. O teste 
de Kolmogorov-Smirnov não demostrou qualquer 
desvio significativo da normalidade na distribuição 
dos valores de variância. Foram realizadas com-
parações de dados iniciais entre os grupos com 
a utilização de teste-t de estudo não pareado. As 
mudanças de variáveis durante os testes foram 
avaliadas por duas vias ANOVA com medições re-
petidas. Se as diferenças alcançassem significân-
cia estatística, as análises pós-hoc com dois teste-t 
reprovados e pareados, com o uso da correção de 
Bonferroni para comparações múltiplas, eram uti-
lizados para avaliar as diferenças em períodos de 
tempo individuais durante o estudo. A significância 
estatística foi definida como p <0,05. Todas as aná-
lises foram conduzidas com a utilização da versão 
SPSS 9.0 (SPSS Inc, Chicago, IL. EUA). 

Resultados
Com a MedDiet, o FRAP, TRAP e FMD aumentaram 
significativamente, enquanto a nitrotirosina, o 8-iso-P-
GF2, ICAM-1 e o IL-6 diminuíram significativamente 
(Tabela 1). Não houve mudanças na dieta de controle 
(Tabela 1).

No início, em ambos os grupos, durante os clamps 
sem o GLP-1, a concentração desse hormônio 
permaneceu inalterada, enquanto a sua concen-
tração era constantemente elevada quando ele 
era inserido (Figuras 1 e 2). A concentração de 

insulina aumentou em ambos os grupos durante 
o clamp hiperglicêmico, e seu aumento foi signi-
ficativamente maior durante a infusão de GLP-1 
(Figuras 1 e 2). Durante ambos os clamps, com 
ou sem o GLP-1,observou-se às 1 h e 2 h, um au-
mento na nitrotirosina, no 8-iso-PGF2, no ICAM-1 
e no IL-6, e uma diminuição na DMF (Figuras 1 e 
2). No entanto, tanto em 1 quanto em 2 horas, os 
valores de nitrotirosina, 8-iso-PGF2, ICAM-1 e IL-6 
aumentaram significativamente, enquanto que os 
valores de FMD diminuíram significativamente no 
clamp sem o GLP-1, em comparação com os va-
lores observados durante o clamp com o GLP-1 
(Figuras 1 e 2). 

Ao seguir a intervensão da MedDiet, similarmente 
ao início, tanto em 1 quanto em 2 horas, os valores 
de nitrotirosina, 8-iso-PGF2, ICAM-1 e IL-6 aumen-
taram significativamente, enquanto que os valores 
de FMD diminuíram significativamente no clamp 
sem o GLP-1, em comparação com os valores ob-
servados durante o clamp com o GLP-1 (Figuras 1 
e 2). No entanto, os mesmos valores de glicemia 
foram menos eficazes na produção de estresse oxi-
dativo e disfunção endotelial após 1 mês da Med-
Diet. Uma vez que os valores iniciais antes e depois 
da MedDiet eram significativamente diferentes, o Δ 
entre o valor inicial e o valor às 1 h e 2 h durante 
cada crise, com ou sem o GLP-1, eram compara-
dos aos da crise anterior (Figura 3 ).

De particular interesse, a hiperglicemia foi menos efi-
caz no agravamento do estresse oxidativo, do FMD 
e da inflamação após a MedDiet em comparação 
com a crise anterior (Figura 3). Ao mesmo tempo, de-
pois da MedDiet, a infusão do GLP-1 foi mais eficaz 
na redução do estresse oxidativo e da inflamação e 
na proteção do FMD dos efeitos agudos da hipergli-
cemia. Além disso, depois da MedDiet, a infusão do 
GLP-1 foi acompanhada por uma aumento significa-
tivo na secreção de insulina tanto em 1h quanto em 
2 h (Figura 3). 

Não houve diferença entre os resultados dos calmps 
no início e depois da dieta controle (Figura 2). 

Em todos os estudos não encontrou-se diferença na 
vasodilatação do endotélio-independente.

Debate
Este estudo mostra que a MedDiet com utiliza-
ção de azeite de oliva pode melhorar a disfunção 
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endotelial, inflamações e o estresse oxidativo no 
Diabetes Tipo 2. Enquanto vários artigos estão 
disponíveis sobre os efeitos da MedDiet em rela-
ção a esses parâmetros na síndrome metabólica 
[22], [23], na hipercolesterolemia [24] ou em indi-
víduos saudáveis [25], é bastante surpreendente 
que, até agora, apenas um artigo informou sobre 
os efeitos da MedDiet sobre a disfunção endotelial 
no Diabetes Tipo 2 [21]. Similarmente, apenas um 
estudo, incluindo apenas um número pequeno de 
pacientes com Diabetes Tipo 2, reportou os efei-
tos benéficos da MedDiet em relação à inflamação 
[26]. Esses artigos, no entanto, tinham como ob-
jetivo apenas demostrar os benefícios potencias 
da MedDiet para o Diabetes [21], [22]. Entretan-
to, a hiperglicemia aguda por si só pode produzir 
diretamente efeitos danosos, tais como disfunção 
endotelial e inflamação, além de ser considerada 
como uma contribuidora independente importante 
em direção ao desenvolvimento de complicações 
do Diabetes, particularmente complicações car-
diovasculares [2]-[27]. Diversos estudos confir-
mam que a hiperglicemia aguda trabalha através 
da geração de estresse oxidativo [2],[10],[28]-
[30]. Nosso estudo, mostra pela primeira vez que 
a MedDiet, com o uso de azeite de oliva, pode 
combater os efeitos da hiperglicemia aguda. Os 
efeitos da MedDiet estão convincentemente rela-
cionados com a sua capacidade de aumentar as 
defesas antioxidantes. Como já relatado em um 
estudo anterior maior [5], esta dieta aumenta tan-
to a FRAP plasmático quanto o TRAP nos indivídu-
os. Este efeito pode ser responsável pela geração 
reduzida do estresse oxidativo observada durante 
o clamp hiperglicêmico e, portanto, pela redução 
do impacto da hiperglicemia aguda sobre a fun-
ção endotelial e a inflamação.

Também é relevante, em nossa opinião, o efeito da 
MedDiet na ação do GLP-1.

É bem reconhecido atualmente que a atividade do 
GLP-1 é parcialmente reduzida em pacientes diabé-
ticos mal controlados. Isto foi relatado em relação 
à secreção de insulina e à função endotelial [10], 
[31]. A ação do GLP-1 pode ser restaurada pela 
melhora do controle glicêmico [10],[31]. Sugeriu-
se dois mecanismos para explicar esta resistência 
à ação do GLP-1 no Diabetes: a ativação do PKCß, 
induzida pela hiperglicemia, e capaz de reduzir a 
expressão dos receptores do GLP-1 [32]; e a gera-

ção de estresse oxidativo pela hiperglicemia [10]. 
Todavia,os dois mecanismos propostos- à ativação 
do PKCß que leva à redução da expressão dos re-
ceptores do GLP-1, e à geração do estresse oxida-
tivo- podem ser correlacionados de forma convin-
cente, já que é bem conhecido que o PKCß é ativa-
do pelos radicais livres [33]. Portanto, foi proposto 
que a hiperglicemia induz uma resistência ao GLP-
1, principalmente através da geração de um estres-
se oxidativo [10]. Essa hipótese foi confirmada ao 
mostrar que a ação do GLP-1 pode ser melhorada 
por um antioxidante, vitamina C [12],[13]. Os resul-
tados do presente estudo, em nossa opinião, não 
apenas confirmam essa descoberta, mas podem 
também possuem um impacto clínico significante. 
Enquanto o uso crônico de vitamina C pode não 
ser uma solução definitiva [34], a evidência de que 
a MedDiet melhora a ação do GLP-1 tanto na secre-
ção de insulina quanto na disfunção endotelial no 
Diabetes pode lançar uma nova luz sobre o trata-
mento diário da doença.

Nosso estudo possui diversas limitações. O núme-
ro de indivíduos foi bem pequeno (2 grupos de 12 
pacientes cada) e sua inclusão foi muito seletiva, 
com a exigência de que os participantes fossem 
livres de complicações e não tomassem estatinas, 
além de serem não fumantes e não beberem ál-
cool. Isso limita a extrapolação de nossa pesquisa 
para a população em geral, que é obviamente, mui-
to mais heterogênea.

As influências genéticas nos nosso dados não po-
dem ser excluídas. A associação dos poliformismos 
FTO-rs9939609 e do MC4R-rs17782313 no Diabetes 
Tipo 2 depende da dieta, e uma alta adesão à Med-
Diet é capaz de neutralizar uma predisposição ge-
nética à doença cardiovascular [35]. Além disso, a 
MedDiet, especialmente quando se utiliza azeite de 
oliva virgem, pode exercer determinados benefícios 
à saúde através de mudanças na resposta transcrip-
tômica de certos genes relacionados ao risco cardio-
vascular [36].

Em conclusão, este estudo confirma que a Med-
Diet melhora a disfunção endotelial e a inflamação, 
além de concomitantemente aumentar as defesas 
antioxidantes e diminuir o estresse oxidativo. No 
entanto, pela primeira vez, este estudo mostra que 
a MedDiet pode combater os efeitos negativos da 
hiperglicemia aguda sobre a função endotelial, a 
inflamação e o estresse oxidativo, e pode recupe-
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rar a ação protetora do GLP-1, não só sobre a se-
creção de insulina, mas, mais interessante ainda, 
também sobre a função endotelial e inflamação em 
pacientes com Diabetes Tipo 2. Considerando-se 
que tanto a hiperglicemia aguda [2] e um efeito 
protetor reduzido do GLP-1 [37] podem impactar 
no desenvolvimento de complicações cardiovas-
culares, estes resultados podem ser considerados 
muito relevantes para o tratamento clínico do Dia-
betes. Estudos futuros serão necessários para con-
firmar esta hipótese. 

Abreviações
 • MedDiet: Dieta mediterrânea 

 • GLP-1: Peptídeo 1 semelhante ao glucagon

 • MUFAs: Ácidos graxos monoinsaturados

 • FMD: Fluxo endotelial de dilatação mediada

 • 8-iso-PGF2a: 8-iso prostagladina F2alfa

 • IL-6: Interleucina-6

 • ICAM-1: Molécula de adesão intercelular-1

 • FRAP: Potencial de redução férrico antioxidante 

 • TRAP: Parâmetro total do antioxidante de radical
-aprisionado 
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Tabela 1 - Características de base dos pacientes com Diabetes Tipo 2 e os efeitos após um mês 
seguindo a dieta mediterrânea com a utilização de azeite de oliva, ou seguindo a dieta de controle 
com baixo teor de gordura .

Base de referência 
da MedDiet

MedDiet - 03 meses Base de referência 
da dieta de controle 

Dieta de Controle - 
3 meses

Sexo 9M 3F 9M 3F 8M 4F 8M 4F

IMC Kg/m2 29,8 ± 1,4 29,6 ± 1,3 29,2 ± 1,1 29,3 ± 1,1

HbA1c % 8,1 ± 0,5 8,0 ± 0,4 8,0 ± 0,4 8,0 ± 0,6

HbA1c mmol/mol 65 ± 3,2 65 ± 3,0 65 ± 3,0 65 ± 3,3

Pressão sanguínea 
diastólica em 
repouso mm Hg

77,4 ± 1,1 78,6 ± 1,3 78,6 ± 1,2 77,9 ± 1,4

Pressão sanguínea 
sistólica em 
repouso mm Hg

116,2 ± 1,3 115,5 ± 1,2 117,1 ± 1,4 116,7 ± 1,5

Colesterol total 
mmpl/l

4,30 ± 0,3 4,30 ± 0,4 4,27 ± 0,4 4,28 ± 0,3

Triglicerídeos 
mmol/L

1,2 ± 0,4 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,5

HDL-C mmol/l 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,4

LDL-C mmol/l 2,2 ± 0,2 2,3 ± 0,4 2,1 ± 0,4 2,2 ± 0,5

FMD % 5,6 ± 0,5 7,4 ± 0,4* 5,5 ± 0,3 5,6 ± 0,6

8-iso-PGF2a (pg/ml) 68,4 ± 3,5 41,3 ± 2,2* 69,4 ± 3,0 68,8 ± 4,1

Nitrotirosina μmol/l 0,64 ± 0,03 0,35 ± 0,02* 0,65 ± 0,04 0,64 ± 0,06

ICAM-1a (ng/ml) 170,4 ± 11,5 110,5 ± 10,1* 172,4 ± 10,5 173,3 ± 12,4

IL-6 (pg/ml) 230,35 ± 9,4 170,20 ± 8,3* 228,30 ± 10,3 235,55 ± 10,2

FRAP (μmol/l) 903,2 ± 57,2 1,810,3 ± 45,4* 911,6 ± 55,5 913,6 ± 52,4

TRAP (μmol/l) 807,5 ± 87,4 1,508,2 ± 60,1* 810,3 ± 75,2 813,3 ± 77,8

Os dados são expressos como média ± SE *p < 0,05 vs de base
Ceriello et al,
Ceriello et al, Cardiovascular Diabetologia 2014 13:140   doi:10.1186/s12933-014-0140-9
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Figura 1 - Alterações na glicemia, GLP-1, FMD, nitrotirosina, 8-iso-PGF2a, insulina, IL-6 e ICAM-1 durante: 
Início do clamp hiperglicêmico (triângulo branco); início do clamp hiperglicêmico + GLP-1 (quadrado 
branco); clamp hiperglicêmico após a intervenção da MedDiet (triângulo preto);  clamp hiperglicêmico 
+ GLP-1 após a intervenção da MedDiet (quadrado preto). Os dados são expressos como média ± SE. £ 
p < 0.05 vs basal. *p < 0.01 vs basal. §p < 0.01 vs Crise hiperglicêmica.
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Figura 2 - Alterações na glicemia, GLP-1, FMD, nitrotirosina, 8-iso-PGF2a, insulina, IL-6 e ICAM-1 
durante: Início do clamp hiperglicêmico (triângulo branco); início do clamp hiperglicêmico + GLP-1 
(quadrado branco);  clamp hiperglicêmico após a intervenção da dieta de controle (triângulo preto); 
clamp hiperglicêmico + GLP-1 após a intervenção da dieta de controle (quadrado preto). Os dados são 
expressos como média ± SE. £ p < 0.05 vs basal. *p < 0.01 vs basal. §p < 0.01 vs Crise hiperglicêmica.
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Figura 3 - Alterações Δ entre o início e o final da intervenção. A: Comparação entre o Δ das alterações 
no FMD, na nitrotirosina, no 8-iso-PGF2a, na insulina, no IL-6 e no ICAM durante a  clamp hiperglicêmico 
inicial (coluna cinza) e a  clamp hiperglicêmico após a intervenção da MedDiet (coluna preto). B: 
Comparação entre o Δ das alterações no FMD, na nitrotirosina, no 8-iso-PGF2, na insulina, no IL-6 e no 
ICAM durante  clamp hiperglicêmico  inicial + GLP-1 (coluna cinzenta) e  do clamp hiperglicêmico + 
GLP-1 após a intervenção da MedDiet (coluna preta). *p <“0.01.

 n
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Resumo
A insuficiência renal relacionada ao Diabetes é a cau-
sa principal de insuficiência renal  terminal. A albu-
minúria é reconhecida como o fator de prognóstico 
mais importante com relação à progressão da in-
suficiência renal crônica. Por esta razão, o bloqueio 
do sistema renina-angiotensina permanece como a 
estratégia principal recomendada, seja através de 
inibidores de enzima conversora de angiotensina ou 
bloqueadores do receptor de angiotensina II. Entre-
tanto, outros tratamentos antiproteinúricos começa-
ram a ser estudados, tais como inibidores diretos de 
renina ou bloqueadores de aldosterona. Além de tra-
tamentos antiproteinúricos, outras drogas, tais como 
a pentoxifilina ou bardoxolona geraram resultados 
conflitantes. Finalmente, vias patogênicas alternati-
vas estão sendo exploradas, e terapias emergentes, 
incluindo agentes antifibróticos, antagonistas do re-
ceptor de endotelina ou fatores de transcrição têm 
mostrado resultados promissores. O objetivo desta 
revisão é explicar os avanços em novos agentes de 
tratamento da nefropatia diabética, associado ao tra-
tamento de base com os bloqueadores do sistema 
renina-angiotensina.

1. Introdução
Diabetes Mellitus (DM) e insuficiência renal crôni-
ca (IRC) tornaram-se duas das patologias que mais 
crescem ao redor do mundo, enquanto a insufici-
ência renal relacionada ao Diabetes (IRD) ainda é a 
causa principal de IRC e insuficiência renal terminal. 
O avanço da idade da população e um aumento na 
prevalência de muitas comorbidades interrelaciona-
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das sugerem que estes números apresentarão uma 
piora no futuro próximo.

Apesar das estratégias emergentes e das constantes 
investigações, nenhum tratamento único atual foi ca-
paz de reverter, ou ao menos interromper o progres-
so da IRD. No mínimo, algumas das medidas podem 
retardar parcialmente a velocidade na qual a função 
renal é perdida.

Há algumas razões possíveis para este fato. Primeiro, 
a maioria dos ensaios clínicos têm sido conduzida a 
fim de avaliar os efeitos sobre a albuminúria. Embora 
a albuminúria provavelmente permaneça como o fa-
tor de prognóstico mais influente, até um quarto dos 
pacientes portadores do Diabetes que são normo-al-
buminúricos eventualmente desenvolverão IRC. Este 
fato levantou questionamentos sobre a adequação 
da albuminúria como um marcador substituto em en-
saios clínicos e o declínio da função renal ainda per-
manece como o alvo mais importante de nefro-prote-
ção. Por outro lado, um conjunto de evidências cres-
cente têm desvendado vários mecanismos de dano 
renal no contexto do DM, levando ao surgimento de 
novas drogas em potencial.

Nesta revisão, resumimos as evidências disponíveis 
relacionadas aos tratamentos clássicos para a ne-
fropatia diabética, bem como novos agentes, vias e 
alvos sob investigação básica e clínica.

2. As Medidas Clássicas e Inespecíficas

2.1. Controle Glicêmico
A IRD se manifesta em aproximadamente 20% dos 
pacientes com Diabetes, e pode surgir independen-
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temente de um controle glicêmico eficiente. Todavia, 
muitos estudos importantes demonstraram que um 
controle glicêmico mais estrito pode retardar a mani-
festação da IRD e retardar também sua progressão, 
além do efeito cardio-protetor bem conhecido.  Este 
efeito foi comprovado como válido para tanto para 
nefropatia relacionado ao DM Tipo 1 quando DM 
Tipo 2 e a curto e longo prazos. Entretanto, o risco 
de eventos adversos hipoglicêmicos graves provo-
cou uma mudança nas orientações internacionais, as 
quais, atualmente, recomendam uma individualiza-
ção na intensidade do tratamento de acordo com as 
características dos pacientes. O controle glicêmico 
pode ser obtido através de diversos tratamentos far-
macológicos. Alguns deles, tais como inibidores da 
degradação da incretina ou análogos do  glucagon 
podem podem exercer efeitos nefro-protetores inde-
pendentemente de seu impacto glicêmico, porém, 
estes resultados requerem confirmação.

2.2. Controle de Pressão Arterial
Dada a importância patogênica da hipertensão intra-
glomerular no início da IRD, as orientações iniciais re-
comendavam um controle mais estrito da pressão ar-
terial em pacientes portadores do Diabetes. As mais 
recentes orientações da KDIGO de 2012 mantêm a 
recomendação para um controle estrito da pressão 
arterial para pacientes com proteinúria, independen-
temente da etiologia. Entretanto, dados mais recen-
tes resultantes de diversos estudos no campo da 
hipertensão evidenciaram os riscos de episódios de 
hipotensão e suas consequências vasculares. Por-
tanto, de maneira similar à evolução das recomenda-
ções acerca do controle glicêmico, uma abordagem 
mais individual dos alvos de pressão arterial é acon-
selhável.

2.3. Perda de Peso
Sobrepeso e obesidade são frequentes comorbida-
des ao Diabetes e desempenham um papel importan-
te na patogênese da IRD. Isto pode decorrer tanto de 
uma elevação adicional na hiperfiltração quanto de 
irregularidades hormonais específicas relacionadas a 
adipocinas. A perda de peso em pacientes obesos e 
portadores de Diabetes tem mostrado uma redução 
importante na albuminúria. Uma diminuição na creati-
nina sérica também tem sido demonstrada em dietas 
muito hipocalóricas, porém, este efeito pode resultar 
de uma perda de massa muscular. Também há evi-
dências crescentes sobre os efeitos benéficos sobre 

o Diabetes, função renal e albuminúria por parte da 
cirurgia bariátrica em pacientes obesos mórbidos, 
porém, nenhum estudo foi projetado especificamente 
para analisar este efeito sobre a IRD ainda.

2.4. Restrição de Proteínas
O aconselhamento dietético para pacientes portado-
res de IRD é uma questão complexa: lança mão de 
regras sobre a regulação do consumo de carboidra-
tos, porém, a frequente coincidência de comorbida-
des também exige uma dieta baixa em sódio para a 
hipertensão, livre de gorduras para a dislipidemia e 
um consumo hipocalórico para a obesidade. Há evi-
dências dos benefícios de uma restrição proteica mo-
derada, de até 0,8 g/kg/dia, e esta indicação está in-
cluída em orientações internacionais, ao menos para 
pacientes com taxas de filtragem glomerular (TFG) 
reduzidas.

2.5. Abandono do Tabagismo
O tabagismo tem sido relacionado ao surgimento e 
progressão da IRD, provavelmente devido ao estímu-
lo de estresse oxidativo e o abandono deste hábito 
tem sido associado com uma progressão mais lenta 
da nefropatia. Se não por esta razão, um sólido apoio 
ao abandono do tabagismo pode ser oferecido a to-
dos os pacientes portadores de Diabetes e/ou  IRC 
como forma de reduzir seu risco vascular.

3. Passado e Presente: Bloqueio do Sistema 
Renina-Angiotensina-Aldosterona

3.1. IECA e BRA
Um dos mais importantes fatores de risco para a pro-
gressão da insuficiência renal em pacientes diabéti-
cos é o surgimento e persistência da proteinúria. A 
administração de inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (IECA) ou bloqueadores do receptor da 
angiotensina II (BRA) para reduzir a proteinúria é, na 
verdade, o primeiro passo na estratégia a ser utiliza-
da. Este benefício é válido tanto para pacientes por-
tadores de Diabetes Tipo 1  quanto do Tipo 2, mesmo 
que apresentem um baixo nível de proteinúria e uma 
TFG normal.

Diversos ensaios clínicos sobre este assunto foram re-
alizados. Uma abordagem diferente, que atraiu muita 
atenção, teve como foco a demonstração da utilidade 
de se combinar dois ou mesmo três destas drogas. A 
eficácia, a fim de reduzir a proteinúria, da combinação 
de bloqueadores do sistema renina-angiotensina-al-



334 | D I A B E T E S  C l í n i c a  | No 05 | 2015

dosterona é ao menos a mesma da utilização isolada 
destes na dosagem máxima. Entretanto, os estudos 
publicados não foram bem sucedidos em demonstrar 
estes resultados positivos com os mesmos efeitos 
adversos (a deterioração da função renal ou hiperca-
liemia nos braços combinados de diversos ensaios 
forçaram a interrupção de alguns deles). Enquanto a 
administração de BRA ou IECA a fim de reduzir a pro-
teinúria na IRD e na IRC proteinúrica, é considerada 
obrigatória (nível de evidência 1A), a falta de estudos 
positivos encorajou uma alteração nas recomenda-
ções atuais contra a utilização de um bloqueio duplo. 
Apesar deste fato, o duplo bloqueio tem se difundido 
mais do que nunca, como demonstrado em um recen-
te estudo retrospectivo, o qual incluiu um grande nú-
mero de pacientes portadores de Diabetes.

Em uma análise mais detalhada destes estudos, um 
tratamento combinado com IECA e BRA reduz a pro-
teinúria e eventos adversos geralmente são limitados 
a hipercalemia e deterioração da função renal. Por 
estas razões, recomendamos que, em casos selecio-
nados com uma altíssima taxa de excreção urinária 
de proteínas, o bloqueio duplo provavelmente pode-
rá ser uma opção, desde que se possa garantir um 
acompanhamento rigoroso.

O problema a ser resolvido é encontrar doses ideais 
para estas drogas. O Estudo ROAD demonstrou que 
a titulação à mais alta dose tolerada pode ser uma 
estratégia interessante a fim de evitar eventos ad-
versos enquanto obtém-se uma redução máxima da 
proteinúria. Neste sentido, a administração de uma 
combinação com doses equipotentes de IECA e BRA 
não é recomendada devido a uma insuficiência de 
benefícios em termos de proteinúria, conforme de-
monstrado pelo Estudo PRONEDI. 

A controvérsia acerca de um tratamento precoce 
de pacientes diabéticos não-proteinúricos ainda 
permanece. No ensaio ROADMAP,  o aparecimento 
da proteinúria foi retardada nos pacientes tratados 
com olmesartana, embora às custas de taxas mais 
altas de eventos cardiovasculares. Este benefício na 
prevenção primária da IRD havia sido demonstrado 
anteriormente com o uso de trandolapril no ensaio 
BENEDICT . Uma revisão e meta análise da Base de 
Dados Cochrane concluiu que a administração de 
IECA poderia reduzir o risco para um novo apareci-
mento de albuminúria, porém, este efeito não pôde 
ser comprovado com a administração de BRA.

3.2. Alisquireno
Uma outra opção que tem sido proposta é a admi-
nistração de um inibidor seletivo da renina humana 
em combinação com IECA, um BRA, ou um bloque-
ador de aldosterona. O Alisquireno é um inibidor di-
reto da renina que tem sido testado como um agente 
anti-proteinúrico na IRD. O ensaio AVOID apresentou 
evidências importantes sobre a eficácia desta droga 
com um aumento insignificante de eventos adversos 
(o grupo Alisquireno desenvolveu mais hipercalemia, 
porém, a diferença não alcançou significância esta-
tística). Entretanto, o perfil de segurança deste trata-
mento foi questionado após uma interrupção prema-
tura do estudo ALTITUDE devido a um aumento da 
taxa de eventos adversos em uma análise intermedi-
ária. Por esta razão, a administração do Alisquireno 
em combinação com IECA/BRA não é recomendado 
para diminuição da proteinúria em casos de insufici-
ência renal.

3.3. Espironolactona e Eplerenona
Os benefícios da adição de um bloqueador de aldos-
terona à terapia padrão em IRD foram observados 
em alguns ensaios clínicos. Além da mera adição de 
espirolactona ou eplerenona, estas drogas demons-
traram uma ligeira superioridade reno-protetora em 
pequenos estudos quando comparada à adminis-
tração de terapias com IECA ou BRA. Por exemplo, 
um estudo recente conduzido por Esteghamati et 
al. incluindo 136 pacientes que estavam em uso de 
duplo bloqueio com IECA e BRA demonstraram que 
a substituição do primeiro por espironolactona apre-
sentou benefícios adicionais em termos de redução 
de proteinúria com o mesmo perfil de eventos adver-
sos pós 18 meses de acompanhamento. Entretanto, 
uma redução na TFG foi observada no grupo da es-
pirolactona, independentemente do controle da pres-
são arterial. Na IRC, esta deterioração da função re-
nal foi relatada por outros autores, porém, parece ser 
reversível após as primeiras semanas de tratamento. 
Embora este efeito benéfico não seja bem compre-
endido, há hipóteses de que estas drogas evitem o 
escape de aldosterona que ocorre em cerca de 40% 
dos pacientes tratados com IECA.

Em um estudo interessante conduzido por Sato et al., 
55 pacientes receberam doses máximas de um IECA. 
Destes, 18 pacientes mostraram escape de aldoste-
rona, então a administração de espironolactona foi 
iniciada. Após 24 semanas, a proteinúria foi reduzida 
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significativamente, não demonstrando eventos ad-
versos.

Em relação à administração da eplerenona, apenas 
um ensaio clínico avaliou o valor antiproteinúrico des-
te bloqueador de aldosterona. Epstein et al. demons-
trou, em um estudo randomizado duplo-cego, que a 
eplerenona reduzia a albuminúria em pacientes dia-
béticos em 4, 8 e 12 semanas de acompanhamento, 
sem eventos adversos.

Apesar destes bons resultados, e uma vez que estes 
ensaios foram conduzidos apenas em pacientes nos 
estágios primários de IRC, ainda devemos ser caute-
losos até que estudo maiores, com um acompanha-
mento de longo prazo, sejam publicados. Eventos 
adversos em potencial ainda devem ser acompanha-
dos, especialmente hipotensão, hipercalemia e falên-
cia renal.

4. Presente: Além do Sistema Renina-
Angiotensina-Aldosterona
O bloqueio do sistema renina-angiotensina nem 
sempre é suficiente para evitar a proteinúria, então, 
outras abordagem têm sido propostas. Os campos 
previamente inexplorados de inflamação e estresse 
oxidativo agora se tornaram mais importantes como 
alvos para novos tratamentos. Infelizmente, a maioria 
dos estudos conduzidos apresentaram conclusões 
ou resultados que ainda não foram confirmados em 
outros estudos.

4.1. Bardoxolona de Metila
A bardoxolona de metila é um agente antioxidante 
que ativa a via do Keap1-Nfr2 e regula inflamações 
renais. Entretanto, a inibição desta via tendo como 
foco o retardo da IRC em animais portadores de Dia-
betes resultou em conclusões controversas. Camun-
dongos deficientes em Nrf2 não 

desenvolveram hiperfiltação em resposta à hipergli-
cemia, mas apresentaram uma deterioração em suas 
funções renais. Além disso, alguns estudos relataram 
diferentes graus de proteinúria em camundongos 
com knock-out De Nrf2.

Em humanos, dois ensaios clínicos relevantes foram 
publicados com bardoxolona de metila em pacientes 
IRD. O ensaio BEAM incluiu 227 pacientes com IRD 
(TFG entre 20 e 45mL/min/1,73m2) os quais foram 
randomizados em grupos com administração de pla-
cebo e várias doses de bardoxolona por 52 semanas. 

A TFG aumentou de maneira significativa em todos 
os braços tratados com bardoxolona, com um pico 
em 12 semanas que, então, estabilizou-se. Um dos 
mais importantes resultados do estudo com relação à 
função renal foi um aumento da proporção albumina/
creatinina (ACR) inversamente proporcional à TFG 
no grupo tratado. Entretanto, quatro semanas após 
a descontinuação do tratamento, a ACR retornou aos 
valores de base. Além disso, os eventos adversos 
foram mais frequentes nos grupos tratados por bar-
doxolona, especialmente os espasmos musculares 
(que acometeram 61% no grupo de 75mg).

O ensaio BEACON foi projetado para confirmar as 
descobertas do BEAM, porém, foi suspenso prema-
turamente devido a taxas inaceitavelmente altas de 
eventos cardiovasculares no grupo tratado por bar-
doxolona de metila. Neste estudo, 2185 pacientes 
portadores de Diabetes do Tipo 2 e IRC foram ran-
domizados a fim de receber placebo ou 20mg/dia de 
bardoxolona de metila. Um endpoint cardiovascular 
composto (infarto não-fatal do miocárdio, AVC, insu-
ficiência cardíaca ou morte cardiovascular) foi obtido 
após um período médio de exposição à droga de 7 
meses, e então o ensaio foi descontinuado devido a 
questões de segurança. 

Recentemente, um derivado da bardoxolona de me-
tila, um agonista do Nrf2 chamado dh404, mostrou 
efeitos benéficos em camundongos via redução da 
inflamação e do estresse oxidativo, mas apenas em 
baixas doses. Este estudo reacendeu os interesses 
sobre a via Nrf2 sobre a reno-proteção em pacientes 
acometidos por IRD.

4.2. Ativação do Receptor  
de Vitamina D: Paricalcitol
A vitamina D é um modulador bem conhecido de 
diversos processos, e sua deficiência pode levar à 
anormalidades do sistema imunológico, inflamação, 
ou mesmo a eventos cardiovasculares. Além disso, 
níveis baixos da vitamina 25OH D puderam ser atribu-
ídos de maneira independente à progressão da IRD 
em uma sub-análise do estudo PRONEDI. Os efeitos 
pleiotrópicos da ativação do receptor de vitamina D 
despertaram um interesse crescente em algumas 
drogas, tais como o paricalcitol.

A presença de receptores de vitamina D em podóci-
tos promoveu diversos estudos clínicos, com a hipó-
tese de um efeito de modulação de podócitos na pro-
teinúria. Agarwal et al. projetou um ensaio pequeno, 
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com 113 pacientes portadores de Diabetes, rando-
mizados em grupos aos quais foram administrados 
placebo ou paricalcitol, demonstrando uma redução 
sobre a proteinúria com uma avaliação qualitativa do 
paricalcitol por meio de tiras reagentes. Este efeito 
foi confirmado mais tarde no estudo VITAL, publica-
do por de Zeeuw et al. Neste estudo, 281 pacientes 
foram randomizados para receber placebo ou 1 ou 
2 μg/dia de paricalcitol por 24 semanas. Apenas 40% 
dos pacientes receberam doses máximas de BRA 
ou IECA e a média de ACR urinário foi 612,3mg/g. 
A proteinúria não sofreu redução em pacientes em 
tratamento com paricalcitol em qualquer dose quan-
do comparado ao placebo, mas a albuminúria foi 
reduzida de maneira significativa em pacientes com 
alto consumo de sódio. Observe-se que apenas 58% 
dos pacientes tratados com 2 μg/dia de paricalcitol 
receberam a dose completa durante todo o estudo, 
devido a eventos adversos. 

Um trabalho recente publicado por Eren et al. de-
monstrou que a combinação de paricalcitol com 
outras drogas tais como Alisquireno pode retardar o 
progresso da IRD em ratos além da simples redução 
da proteinúria, quando o sistema de renina-angioten-
sina é bloqueado adequadamente. Neste estudo, o 
principal achado foi a respeito do resultado da as-
sociação do paricalcitol com Alisquireno: uma redu-
ção da fibrose intersticial.

Uma revisão sistemática recente que incluiu ensaios 
clínicos sobre o efeito da vitamina D ativa (ambos 
paricalcitol e calcitriol) no controle da proteinúria em 
pacientes com IRC concluiu que estas drogas levam 
a uma redução significativa da proteinúria juntamen-
te ao bloqueio do sistema renina-angiotensina. En-
tretanto, com exceção do ensaio VITAL, o resto dos 
estudos incluídos eram pequenos em relação ao ta-
manho das amostras e as condições subjacentes di-
feriram entre si (como a etiologia da poteinúria).

4.3. Pentoxifilina
Tanto a resistência à insulina quanto o Diabetes estão 
associados à inflamação. Este fato gerou um interes-
se crescente em terapias anti-inflamatórias para re-
tardar o progresso tanto do Diabetes quando da IRD 
. De fato, o Diabetes é atualmente considerado como 
uma doença inflamatória.

A pentoxifilina é um derivado da metilxantina e um 
inibidor não específico da fosfodiesterase do fator 
de necrose tumoral (TNF-α) que demonstrou ter um 

efeito antiproteinúrico na IRD . Entretanto, a hetero-
geneidade e acompanhamento de curto prazo dos 
estudos publicados afastaram a pentoxifilina do ar-
senal terapêutico habitual de combate ao Diabetes.

Um ensaio bem planejado de longo termo por Navar-
ro-González et al. foi publicado recentemente. Cento 
e sessenta e nove pacientes diabéticos com IRC em 
estágios 3-4 foram randomizados em grupos que re-
ceberam placebo ou pentoxifilina 600mg diariamente 
por um mês, seguidos de 600mg duas vezes ao dia 
por mais 23 meses. Neste ínterim, todos eles rece-
beram bloqueadores do sistema renina-angiotensina 
e a média de excreção a albumina urinária foi de 1,1 
grama ao dia. Este estudo concluiu que a pentoxifi-
lina retarda a progressão da insuficiência renal (de-
clínio de TFG) após o primeiro ano do tratamento e 
manteve uma diferença significativa com relação ao 
placebo após 24 meses . Nosso grupo publicou ante-
riormente um ensaio pequeno incluindo 91 pacientes 
com IRC, mostrando que a pentoxifilina estabiliza a 
função renal em 12 meses, enquanto os pacientes 
no grupo placebo apresentaram deterioração em sua 
função renal (estimada por meio de MDRD). No en-
saio PREDIAN, a excreção urinária de albumina foi 
reduzida (média da diferença de redução de 20,6% 
entre os grupos) no grupo tratado por pentoxifilina 
em 6, 12, 18, e 24 meses. Marcadores de inflamação 
substitutos também foram reduzidos ao fim do estu-
do nos pacientes recebendo pentoxifilina . Portanto, 
estes resultados colocam a pentoxifilina como uma 
das drogas de primeira linha a ser utilizada juntamen-
te aos bloqueadores do sistema renina-angiotensina 
a fim de evitar ou ao menos reduzir proteinúria resi-
dual na insuficiência renal diabética.

4.4. Outras Abordagens
Alguns estudos tentaram demonstrar efeitos bené-
ficos de outras drogas, como as estatinas, aspirina 
ou rapamicina. Estes resultados devem ser utilizados 
cautelosamente, até que estudos com desenhos com 
desfechos rígidos revelem futuras evidências.

5. Presente e Futuro: Novas  
Drogas para Novas Abordagens
Um conhecimento crescente sobre os mecanismos 
patogênicos na IRD além da proteinúria melhoraram 
estudos de novas moléculas que possam interferir na 
progressão da IRC.
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5.1. Antagonistas do Receptor de Endotelina
Endotelinas são peptídios vasoativos muito peque-
nos que influenciam a hipertensão e a IRC através de 
diversos mecanismos, incluindo a disfunção endote-
lial, vasoconstrição, danos celulares e albuminúria. 
Suas ações são mediadas através de duas famílias 
de receptores: receptor endotelina-1 (ETA) foi impli-
cado nos efeitos prejudiciais, enquanto os recepto-
res da endotelina-B (ETB) atuam no túbulo proximal, 
melhorando a excreção de sódio. Todos os inibidores 
de endotelina demonstraram efeitos renais positivos 
ao reduzir a proteinúria e diminuição de função renal. 
Entretanto, inibição dos resultados da ETB resulta em 
retenção imprópria de sódio, com mais episódios de 
edema periférico, insuficiência cardíaca congestiva e 
eventos cardiovasculares. Infelizmente, este contra-
tempo ocorre com todos os inibidores da endoteli-
na conhecidos, uma vez que eles surtem efeito so-
bre ambos ETA e ETB. Embora tenha sido descrita 
primeiramente com a primeira apresentação do bo-
sentan, moléculas com uma seletividade mais alta 
da ETA sobre a ETB como sitaxsentan e avosentan, 
também apresentaram estes eventos adversos, os 
quais levaram ao encerramento prematuro de vários 
estudos. Atualmente, o estudo SINAR está avaliando 
o efeito da atrasentan em desfechos renais em pa-
cientes portadores do Diabetes do Tipo 2 , porém, 
exclui pacientes com histórico que edema periférico 
ou insuficiência cardíaca e aqueles com níveis mais 
altos de peptídio natriurético do tipo B, então, espera-
se uma limitação em suas indicações futuras.

5.2. Terapias Antioxidantes
O estresse oxidativo é parte da disfunção renal ge-
rada pela hiperglicemia. Diversos análogos de vi-
taminas e outras moléculas que inibem reações de 
redução-oxidação (tais como taurina, luteolina, D-sa-
carina 1,4-lactona, silibina ou hemina) comprovada-
mente reduziram o dano renal em modelos animais 
ao normalizar a superóxido dismutase, induzindo a 
hemoxigenase ou inibindo a oxidase NADPH. A N-A-
cetilcisteína, a qual foi testada em muitos ensaios 
clínicos para prevenção da nefropatia induzida por 
contraste com resultados controversos, ainda não 
teve sua eficácia comprovada sobre a IRD, embora 
os estudos conduzidos com o uso da mesma tenham 
sido muito pequenos para serem considerados con-
clusivos. Probucol é uma outra droga antioxidante 
que demonstrou capacidades nefro-protetoras além 
de sua utilização hipolipidêmica.

Os resultados relacionados à inibição da xantina oxi-
dase são mais promissores. Alopurinol já demons-
trou eficácia na prevenção de eventos vasculares e 
retardo da perda da função renal em diversos ensaios 
clínicos, alguns dos quais incluíram pacientes diabé-
ticos. Os ensaios clínicos em andamento PEARL e 
FEATHER estão investigando a utilidade específica 
do alopurinol e seu novo análogo, o febuxostato, na 
IRD e pacientes com Diabetes Tipo 2.

5.3. Modulação do Fator de Transcrição
Há muitos esforços no sentido de interferir sobre as 
vias inflamatórias da IRD, a fim de interromper a pa-
togênese da fibrose. Alguns destes esforços são di-
recionados às fases primordiais do processo através 
da inibição de vários fatores de transcrição.

A atividade da proteína-quinase é relacionada direta-
mente à fibrose e diversas moléculas já foram estuda-
das visando sua inibição. Ruboxistaurina, um inibidor 
da proteína C quinase, mostrou dados promissores  
nos compaos da retinopatia e neuropatia periférica. 
Osdados sobre a IRD são muito escassos e apre-
sentam ou efeitos negativos ou um benefício discre-
to sobre a excreção de proteína e perda de TFG a 
longo prazo. Entretanto, estes resultados ainda não 
foram confirmados em populações maiores ou em 
pacientes com uma TFG diminuída. Outros inibidores 
de proteína-quinase atualmente estão sob avaliação 
após associação de benefícios renais em modelos 
animais: inibidores da tirosina-quinase imatinib, niloti-
nib, genistein e PP2, inibidores Rho-quinase fasudil e 
Y27632 e AS101, inibidor p38-MAPK FR167653, inibi-
dores de fosfoinositida 3-quinase (PI3K) wortmannin, 
IC87114, ou agonistas 3 da quinase do tipo activin 
(Alk-3) THR-123 .

O transdutor de sinal quinase e ativador do sistema 
de transcrição Janus (JAK-STAT) também foi relacio-
nado a danos renais. A Baricitinib é um inibidor JAK 
que atualmente está sob investigação para tratamen-
to de  artrite reumatóide, porém, está também está 
em estudo para tratamento de IRD.

Processos de transcrição também podem ser regu-
lados de maneira indireta através de vias neuro-hor-
monais. A via mais estudada nesta área é a ativação 
do receptor de vitamina D, porém, outras vias estão 
em avaliação. Por um lado, a dopamina foi envolvida 
na regulação do fluxo sanguíneo e hiper-filtração na 
insuficiência renal relacionada ao Diabetes em seus 
estágios mais iniciais. O antagonismo experimental 
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do receptor D3 com D3-RA demonstrou efeitos bené-
ficos na albuminúria e glomero-esclerose , porém, os 
resultados em humanos ainda não estão disponíveis. 
Por outro lado, a serotonina também foi estudada e o 
Sarpogrelate , um antagonista do receptor 5-hidroxi-
triptamina mais conhecido por sua ação antiplaque-
tária, também demonstrou efeitos antiinflamatórios 
renais e antiproteinúrico, atualmente está em investi-
gação em um ensaio de fase IV randomizado e con-
trolado. A ativação do receptor de melanocortina foi 
avaliada em diversas glomerulopatias proteinúricas 
não-diabéticas, e tratamento com ACTH subcutâneo 
também mostrou eficácia em reduzir a proteinúria na 
nefropatia diabética.

Finalmente, um reforço dos mecanismos endógenos 
que são inerentemente protetores contra danos re-
nais derivados da hiperglicemia também foi testado. 
Por exemplo, a administração exógena da adipocito-
cina Apelin ou da proteína C ativada apresentou efei-
tos reno-protetores em modelos animais com IRD.   A 
ativação exógena dos receptores de canabinóides 
mostraram resultados similares.

5.4. Agentes Antifibróticos e Anti-inflamatórios
Uma regulação mais a jusante de cascatas inflamató-
rias e de fibrose também está sendo explorada. Tra-
tamentos que inibem adesão de células e acumulo 
e produção de citocinas parecem promissores. Na 
verdade, a inibição do TNF-α com Infliximab ou Eta-
nercept demonstrou uma redução da albuminúria e 
retardo na prgressão da IRC em modelos animais, 
porém, uma investigação mais aprofundada em hu-
manos se faz necessária.

O bloqueio do fator de transformação do crescimento 
beta (TGF-α) foi obtido através da pirfenidona, atu-
almente aprovada para fibrose pulmonar e hepática. 
Estudos piloto demonstraram um benefício renal, po-
rém, foram interrompidos devido a eventos adversos. 
O Tranilast, atualmente aprovado para estados alérgi-
cos e quelóides, demonstrou uma redução na albu-
minúria em um pequeno estudo piloto com pacientes 
diabéticos, porém, não foi submetido a um ensaio clí-
nico maior. Após dados experimentais promissores, 
há vários estudos em andamento a fim de avaliar a 
eficácia de anticorpos monoclonais específicos anti-
TGF-α, tais como Fresolimumab, em várias nefropa-
tias proteinúricas. Outros bloqueadores de TGF-α fo-
ram testados em modelos animais, porém, ainda não 
alcançaram a fase de estudos em humanos.

O fator de crescimento de tecido conectivo (CTGF) 
também foi implicado no processo da fibrose renal 
na IRD. FG3019 é um anticorpo monoclonal anti-CT-
GF que demonstrou uma redução na albuminúria em 
IRD, porém, não foi investigado mais profundamente 
para esta prescrição.

Uma redução na produção da quimiocina também é 
um alvo de tratamento em potencial na IRD. Diversos 
antagonistas dos receptores CCR2 e CCR2/5 da via 
MCP-1 (tais como CCX 140-B, TLK-19705, RS102895, 
PF-04634817, ou BMS-813160) demonstraram resul-
tados experimentais positivos e alguns deles estão 
em investigação em ensaios clínicos.

Outra família importante de proteínas é a das metalo-
proteinases de matriz (MMPs), envolvidas principal-
mente na regulação de matrizes extracelulares. Das 
moléculas com capacidade para inibir MMPs, tais 
como os agentes antibióticos doxiciclina e minocicli-
na ou os mais recentes XL081 e XL874, era esperado 
um efeito reno-protetor, porém, quando testado em 
humanos, o impacto foi limitado em magnitude e du-
ração. Alguns ensaios ainda estão em andamento.

Finalmente, uma das mais novas abordagens é base-
ada no desenvolvimento de moléculas que têm como 
alvo vias microRNA (miRNA). Estes pequenos frag-
mentos de RNA não-codificadores estão envolvidos 
na regulação da expressão de genes e muitos deles 
foram identificados por ambos os papéis: protetor e 
patogênico. Um conhecimento crescente sobre suas 
funções alavancou o interesse no desenvolvimento 
de novas drogas ou para silenciar miRNAS patogê-
nicos (via oligonucleotídeos antimiRNA ou agentes 
similares) ou melhorar miRNAs reno-protetores (com 
mimetizadores, vetores ou exossomas). Até o pre-
sente momento, apenas um oligonucleotídeo foi tes-
tado em camundongos portadores de Diabetes a fim 
de comprovar sua eficácia reno-protetora.

5.5. Outros Agentes
Produtos finais de glicação avançada derivados da 
hiperglicemia (AGE) são conhecidos por ter um efei-
to patogênico através da ativação de seu receptor 
(RAGE), causando disfunção proteica e uma renova-
ção de colágeno alterada, ativando metaloproteina-
ses. A inibição do RAGE com anticorpos neutralizan-
tes reverteu estes efeitos patogênicos. Várias molé-
culas que inibem a formação dos AGE, tais como a 
pimagedina ou piridoxamina, demonstraram efeitos 
benéficos em modelos animais, porém com resulta-
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dos negativos ou eventos adversos inaceitáveis em 
ensaios humanos.

Vários adsorventes de toxinas urêmicas via oral foram 
testados com base nas hipóteses de que, ao reduzir a 
absorção intestinal de algumas destas toxinas, tanto 
a inflamação sistêmica e ativação do sistema imuno-
lógico seriam reduzidas. O composto mais estudado 
foi AST-120, também chamado Kremezin, uma prepa-
ração de carbono esférica. Estudos iniciais geraram 
resultados promissores nos estágios iniciais da IRC, 
porém, ensaios clínicos randomizados em pacientes 
IRC de moderada a grave não demonstraram efeito. 
Uma meta-análise recente que incluiu tanto o Kreme-
zin quanto  outros adsorventes de origem asiática, 
tais como Ai Xi Te e Niaodoqing gerou um possível 
benefício em retardar a velocidade da deterioaração 
renal, porém, sem evidências claras .

Finalmente, outras abordagens ainda estão em está-
gios iniciais de investigação. Estas incluem a infusão 
endovenosa de células precursoras mesenquimais 
ou modulação de resposta imunológica através de 
células T regulatórias  ou autofagia.

Muitas outras tentativas se revelaram mal sucedidas, 
a despeito de terem alcançados ensaios clínicos de 
fase II ou III. Este foi o caso do palosuran, um recep-
tor antagonista da urotensina-II, ou da sulodexida, 
uma glicosaminoglicana com propriedades antiinfla-
matórias em modelos animais.

Referência
Journal of Diabetes Research
Volume 2015 (2015), ID do Artigo 801348, 13 páginas

http://dx.doi.org/10.1155/2015/801348 n
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A revista Diabetes Clínica é uma publicação com periodicidade bi-
mestral e está aberta para a publicação e divulgação de artigos 
científicos das áreas relacionadas ao Diabetes e patologias asso-
ciadas.

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

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

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

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

O Comitê Editorial poderá devolver, sugerir trocas ou retorno de 
acordo com a circunstância, realizar modificações nos textos re-
cebidos; 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, sobres-
crito, etc.; a bibliografia não deve conter mais que 10 referências.

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

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

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

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

Bibliografia: É aconselhável no máximo 50 referências bibliográficas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preparação do original

1. Normas gerais
1.1 Os artigos enviados deverão estar digitados em processador de 
texto (Word), em página de formato A4, formatado da seguinte ma-
neira: fonte Times Roman (English Times) tamanho 12, com todas 
as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc.
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1.2 Numere as tabelas em romano, com as legendas para cada 
tabela junto à mesma.

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

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

1.4 As seções dos artigos originais são estas: resumo, intro-
dução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão 
e bibliografia. O autor deve ser o responsável pela tradução do 
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 mag-
nética (disquetes, etc.) anexar uma cópia impressa e identificar com 
etiqueta no disquete ou CD-ROM o nome do artigo, data e autor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O conteúdo do resumo deve conter as seguintes informações:

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

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

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

Em seguida os autores deverão indicar quatro palavras-chave 

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

termos utilizados na lista dos DeCS (Descritores em Ciências da 

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

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

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

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

e material, incluindo auxílio governamental e/ou de laboratórios 

farmacêuticos devem ser inseridos no final do artigo, antes das 

referências, em uma seção especial.

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

finido nos Requisitos Uniformes. 

As referências bibliográficas devem ser numeradas por numerais 

arábicos entre parênteses e relacionadas em ordem na qual apa-

recem no texto, seguindo as seguintes normas:

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

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

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

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

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

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

editor. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and manage-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virtual de Saúde (www.bireme.br). 

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

de 6, colocar a abreviação latina et al.

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

localization of urokinase-type plasminogen activator receptor in hu-

man gliomas. Cancer Res 1994;54:5016-20.
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          Calendário de eventos 2015/2016

2015

Setembro

51st EASD Annual Meeting
Local: Stockholm, Sweden,  
Data: 14 a 18 Setembro  
Informações: www.easd.org  
E-mail: easd2015@meetagain.se

Outubro

XVII Congresso da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica - SBCBM
Local: Belém,PA.
Data: 20 à 23 de Outubro
Informações: www.sbcbm2015.org.br

Novembro

XX Congresso da Sociedade  
Brasileira de Diabetes
Local: Porto Alegre, RS.
Data: 11 à 13 de Novembro
Informações: www.diabetes2015.com.br

9º Congresso Paulista  
de Geriatria e Gerontologia
Local: São Paulo, SP.
Data: 19 à 21 de Novembro
Informações: www.gerp2015.com.br

5th World Congress on Controversies 
to Consensus in Diabetes, Obesity and 
Hypertension (CODHy)
Local: Istanbul, Turkey
Data: 20 a 22 de Novembro  
Informações: http://codhy.com/AP  
E-mail: codhyAP@codhy.com

World Diabetes Congress 2015 - IDF
Local: Vancouver, Canadá
Data: 30 Nov a 04 Dez
Informações: +32 2 5431631
Site: www.idf.org/worlddiabetescongress/  
E-mail: wdc@idf.org

2016
Junho

76th Scientific Sessions (2016)
Local: New Orleans, LA
Data: 10 a 14 de Junho
Site: http://professional.diabetes.org/

Julho

21º Congresso Brasileiro  
Multidisciplinar em Diabetes (2016)
Local: São Paulo/SP
Data: 28 a 31 de Julho
E-mail: congresso2016@anad.org.br
Site: www.anad.org.br/congresso

Setembro

52nd EASD Annual Meeting (2016)
Local: Munique, ALE
Data: 12 a 16 de Setembro
E-mail: easd2016@meetagain.se
Site: http://www.easd.org/
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