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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. EPIDEMIOLOGIA 

 

As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são a principal causa de morte em todo o 

mundo, assim como uma importante ameaça à saúde pública, principalmente em países em 

desenvolvimento. O impacto na morbidade e mortalidade cresce de forma desproporcional em 

países com baixa e média renda (ISLAM et al., 2014). As DCNT, muito além de serem 

apenas problemas de saúde pública, representam um obstáculo ao potencial desenvolvimento 

dos países, uma vez que sujeitam os indivíduos a condições de pobreza ou os submetem a 

precárias perspectivas de fuga desta situação, devido às elevadas despesas com o tratamento e 

à perda da capacidade funcional de produtividade. Simultaneamente, a escassez de recursos 

leva a população a uma maior exposição aos fatores de risco para as DCNT. Esse ciclo 

vicioso afeta a progressão para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da 

Organização das Nações Unidas (OMS, 2014).  

As DCNT são responsáveis globalmente por um número de mortes maior que todas as outras 

causas atribuíveis combinadas. Estima-se que 52 milhões de óbitos no ano de 2030 serão 

consequência de DCNT. Em 2012, esse número foi estimado em 38 milhões, o 

correspondente a aproximadamente 63% de todas as mortes anualmente, sendo que 80% 

desses óbitos ocorrem em países de baixa e média renda. Mais de 9 milhões das mortes 

atribuídas às DCNT acometeram indivíduos com menos de 60 anos. Mundialmente, as DCNT 

apresentam prevalência aproximadamente igual em homens e mulheres.  Quatro DCNT 

principais respondem por 82% destas mortes: doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, 

doenças crônicas do aparelho respiratório (doença pulmonar obstrutiva crônica e asma) e 

diabetes (OMS, 2014). Malta et al. (2014) analisaram as causas de todos os óbitos registrados 

no Sistema de Informação em Mortalidade do Brasil (SIM) no ano de 2011, encontrando entre 

as causas de óbito analisadas as doenças cardiovasculares (30,4%), as neoplasias (16,4%), as 

doenças respiratórias (6%) e o diabetes (5,3%) como as mais frequentes (MALTA et al, 

2014). 

O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível de elevada e, ainda, crescente 

prevalência. Países em desenvolvimento apresentam não só um aumento em ritmo mais 

acelerado da prevalência, como também maiores percentuais de mortes atribuíveis ao DM 

abaixo dos 70 anos de idade, em relação aos países desenvolvidos (ISLAM et al., 2014). A 

OMS estimou em 422 milhões o número de indivíduos adultos portadores de diabetes mellitus 
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no ano de 2014, o que corresponde a 8,5% da população adulta. No ano de 1980, o número de 

pessoas no mundo com diabetes era de 108 milhões, uma prevalência global de 4,7% (OMS, 

2016). 

Segundo a IDF, para o ano de 2017, o número de diabéticos com 20 a 79 anos foi estimado 

em 424,9 milhões de pessoas, o que equivale a 8,8% da população adulta mundial; cerca de 

80% vivem em países de baixa e média renda. A previsão é que no ano de 2045 este número 

chegue a 628,6 milhões, uma prevalência global de 9,9%. Em relação à idade, 326,5 milhões 

de pessoas com diabetes fazem parte da população economicamente ativa, de 20 a 64 anos; 

enquanto 122,8 milhões de 65 a 99 anos são diabéticos. Quando separado por gênero, estima-

se que 8,4% das mulheres de 20 a 79 anos sejam diabéticas, enquanto no gênero masculino a 

prevalência é de 9,1% para a mesma faixa etária (IDF, 2017). 

A IDF estima em 26 milhões o número de diabéticos nas Américas do Sul e Central. O Brasil 

responde pela maior parcela deste montante e ocupa o quarto lugar no mundo na lista de 

países com maior número de diabéticos. Em 2017, estimou-se em 12,5 milhões o número de 

brasileiros com diabetes, o que corresponde a uma prevalência de 11,4-13,5%. A previsão é 

de que este número alcance 19,2 milhões em 2035 (SBD, 2016; IDF, 2017). No Brasil 

também é marcante a influência da idade no desenvolvimento do DM. O Estudo Multicêntrico 

sobre a Prevalência do Diabetes no Brasil observou uma prevalência de 2,7% na faixa etária 

de 30 a 59 anos, enquanto de 60 a 69 anos, esse valor chega a 17,4% (GOMES et al., 2006). 

A Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 estimou que 6,2% da população brasileira com 18 

anos ou mais de idade afirmaram ter diagnóstico médico de diabetes. Separando por gênero, a 

prevalência autodeclarada foi de 7,0% nas mulheres e de 5,4% nos homens (IBGE, 2013). 

Dados obtidos através do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) mostraram um aumento em 61,8% no número de 

pessoas com mais de 18 anos de idade que referiram ter sido diagnosticadas com diabetes por 

um médico nos últimos dez anos. O número passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. 

Entre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro é a que tem a maior prevalência de diagnóstico 

médico de diabetes (10,4%) e Boa Vista em Roraima, a menor (5,3%). Aracaju apresentou 

uma frequência de 9,1%, sendo no Nordeste a terceira capital com maior prevalência de 

diagnóstico médico de diabetes autorreferido, ficando atrás apenas de Natal com 10,1% e 

Recife, 9,6% (ISER et al., 2016). A prevalência do diabetes mantém-se em ascensão devido 

ao crescimento populacional, ao aumento do número de indivíduos em faixas etárias mais 

avançadas, à epidemia global e crescente da obesidade e do sobrepeso, ao modo 

contemporâneo de vida urbana e também a uma maior sobrevida das pessoas com diabetes 
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alcançada com a melhoria do tratamento da doença (SBD, 2016). 

Em 2012, o diabetes causou 1,5 milhão de mortes no mundo. Adicionalmente no mesmo ano, 

outras 2,2 milhões de mortes foram relacionadas a níveis elevados de glicemia por aumento 

de risco cardiovascular e maior suscetibilidade a outras doenças, sendo que 43% destas 

mortes ocorreram em indivíduos com menos de 70 anos de idade (OMS, 2016). Dados de 

2011 mostram que as taxas de mortalidade por DM no Brasil são de 33,7/100 mil na 

população geral, sendo 32,9/100 mil nas mulheres e 27,2/100 mil nos homens. Com o avançar 

da idade, a mortalidade por diabetes varia de 0,50/100 mil em pessoas de 0 a 29 anos, 

chegando até 223,8/100 mil para pessoas com 60 anos ou mais de idade (SBD, 2016). 

 

1.2. CUSTOS 

 

 Além do fardo da morbidade e mortalidade precoces, perda de anos potenciais de vida e da 

qualidade de vida pela doença e suas complicações, o diabetes determina um impacto 

financeiro crítico em variados níveis: economias nacionais, sistemas de saúde e, 

principalmente, na vida dos indivíduos com diabetes e suas famílias. A Federação 

Internacional do Diabetes estima que o gasto mundial com pacientes diabéticos de 20 a 79 

anos resultará em US$ 727 bilhões ao final do ano de 2017, 8% maior do que no ano de 2015. 

Em 2007, esse valor foi estipulado em US$ 232 bilhões. Expandido a faixa etária para de 18 

aos 99 anos, o custo totaliza US$ 850 bilhões; prevê-se que estas despesas para o ano de 2045 

possam alcançar US$ 958 bilhões (IDF, 2017). 

 O Estudo Brasileiro sobre Custos de Diabetes (ESCUDI), realizado em 2007 em oito cidades 

brasileiras, estimou os custos diretamente e indiretamente relacionados aos cuidados 

ambulatoriais do diabetes mellitus tipo 2, em variados níveis de atenção à saúde. Os custos 

médicos diretos abrangiam despesas com medicações, exames laboratoriais, procedimentos 

médicos, tiras reagentes para glicemia e consultas com profissionais da saúde. Custos diretos 

não-médicos incluíam gastos com transportes e cuidadores, e compras de produtos diet. 

Licença médica, absenteísmo e aposentadoria precoce foram classificados como custos 

indiretos. O custo anual total estimado foi de US$2108 por paciente, dos quais US$ 1335 

(63,3%) foram por custos diretos e US$ 773 (36,7%) foram por custos indiretos. A maior 

parcela (48,2%) dos custos diretos deveu-se a despesas com medicações. Pacientes com 

complicações microvasculares e macrovasculares apresentaram custos maiores (US$3199 por 

paciente) quando comparados aos pacientes que tinham apenas complicações microvasculares 

(US$ 2062 por paciente) (BAHIA, 2011). 
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 Adicionalmente, o diabetes é comumente associado ao sedentarismo, obesidade, dislipidemia, 

hipertensão arterial sistêmica e também a uma tendência ao desenvolvimento de eventos 

trombóticos, o que determina uma elevação do risco cardiovascular, quando em comparação a 

pessoas não diabéticas (BERTOLUCI et al., 2017). Os múltiplos fatores de risco para doença 

cardiovascular e as diversas complicações associadas ao DM implicam um tratamento 

oneroso. Há uma demanda de cuidados prolongados e continuados de profissionais de 

variadas áreas da saúde para que se obtenha um manejo otimizado (MCGUIRE et al., 2016). 

 

1.3. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

O diabetes mellitus constitui um conjunto de distúrbios metabólicos heterogêneos que cursam 

com hiperglicemia crônica, que ultimamente resultam de uma incapacidade total ou parcial de 

produzir insulina ou de uma ação periférica deficiente deste hormônio. A SBD, a ADA e a 

OMS sugerem uma divisão clínica e etiológica do diabetes mellitus em quatro grupos: 

diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional e outros tipos 

específicos de diabetes (OMS, 1999; SBD, 2016; ADA 2017). 

O DM 1 é determinado pela destruição das células beta do pâncreas, habitualmente levando o 

paciente a uma insulinopenia absoluta. Esta forma corresponde a 5-10% do total dos casos de 

DM. Pode ser subdividida em dois tipos: autoimune e idiopática. A forma autoimune, também 

conhecida como diabetes mellitus tipo 1A, decorre de destruição das células beta pancreáticas 

por autoimunidade mediada por células. Autoanticorpos como o anti-ilhota, anticorpos contra 

antígenos específico das ilhotas, anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico, 

antitirosina-fosfatases e antitransportador de zinco são os marcadores da autoimunidade no 

DM1A, e podem estar presentes mesmo antes de a doença se manifestar clinicamente. 

Acredita-se que o DM1 se desenvolva por uma interação de fatores genéticos e ambientais, 

havendo uma propensão a outras doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto e o 

vitiligo. Na forma idiopática, ou DM1B, a etiologia é desconhecida, pois não se encontram 

marcadores de autoimunidade. No entanto, acomete apenas uma minoria dos casos (SBD, 

2016; ADA 2017). 

O DM2 é o responsável por 90-95% dos casos. Era anteriormente conhecido como DM não-

insulinodependente. Sabe-se que estes pacientes apresentam uma deficiência insulínica 

relativa, geralmente associada a uma resistência periférica à insulina, além de uma má 

regulação do metabolismo hepático da glicose. A causa do DM2 também envolve fatores 

genéticos e ambientais. As principais condições ambientais associadas são o sedentarismo, 
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envelhecimento e dietas ricas em gorduras. A maioria dos pacientes diabéticos apresenta 

sobrepeso, obesidade ou tem um alto percentual da gordura corpórea concentrada na região 

abdominal. O DM2 pode ser diagnosticado em qualquer faixa etária, porém é um diagnóstico 

mais comum a partir dos 40 anos (SBD, 2016; ADA 2017). 

Existem estados intermediários em relação ao grau de tolerância à glicose, geralmente 

denominadas como pré-diabetes. A glicemia de jejum alterada indica concentrações de 

glicemia de jejum abaixo do limiar para critério diagnóstico de DM, porém mais altas que o 

limite superior do valor de referência normal. Já o paciente com tolerância à glicose 

diminuída demonstra uma deficiência da regulação da glicemia após uma sobrecarga, cujo 

diagnostico é realizado por meio de teste oral de tolerância à glicose. Pessoas que apresentam 

esses estágios intermediários de intolerância à glicose apresentam elevação do risco de 

desenvolver DM (SBD, 2016; ADA 2017). 

O DM gestacional caracteriza-se pela intolerância à glicose em variados níveis, que tenha se 

iniciado ou sido diagnosticada durante a gravidez. Porém pacientes que, já em consultas 

iniciais no primeiro trimestre da gestação, apresentem critérios diagnóstico de DM fora da 

gestação, devem ser classificadas como portadoras de DM 2 pré-gestacional (SBD, 2016). 

Existem outros tipos específicos de DM, cuja causa é bem definida, porém são mais raros. 

São defeitos genéticos do funcionamento de células beta ou da ação da insulina, 

endocrinopatias, DM secundário a infecções, doenças do pâncreas exócrino, uso de 

medicações e síndromes genéticas (ADA, 2017). 

 

1.4. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

 

O DM é confirmado por meio de exames laboratoriais que refletem a glicemia plasmática. 

Atualmente são utilizados a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e a 

hemoglobina glicada (HbA1c), sendo esta última obrigatoriamente medida utilizando-se um 

método validado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program. A glicemia de 

jejum deve ser realizada na ausência de ingestão calórica por pelo menos 8 horas. O TOTG 

deve ser realizado de acordo com as orientações da OMS, que são coletar uma amostra em 

jejum e 120 minutos após a ingestão de 75 g de glicose anidra diluída em água. Os valores 

utilizados como critério diagnóstico são: glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl, glicemia de 2 horas 

após sobrecarga oral de 75 g de glicose ≥ 200 mg/dl; HbA1c ≥ 6,5%. O diagnóstico sempre 

deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a não ser que haja sinais e sintomas 

evidentes de hiperglicemia ou descompensação metabólica aguda. Em pacientes com sinais 
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clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica, como poliúria, polidipsia e perda ponderal, 

uma medida aleatória (a qualquer hora do dia, independente do horário das refeições) igual ou 

superior a 200 mg/dl também fecha o diagnóstico de DM, sem necessidade de repetição desta 

medição (OMS, 1999; SBD 2016).  

Para o diagnóstico de pré-diabetes (estágios intermediários com alto risco de desenvolvimento 

de DM) são utilizados os seguintes critérios: glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl e < 126 mg/dl; 

glicemia de 2 h pós-sobrecarga de 75 g de glicose ≥ 140 mg/dl e < 200 mg/dl; HbA1c ≥ 5,7 e 

≤ 6,4% (SBD, 2016). 

 

1.5. TRATAMENTO 

 

A Declaração Política sobre Prevenção e Controle das Doenças Não-Transmissíveis de 2011 

afirma que, por meio de intervenções multissetoriais, populacionais, custo-efetivas e baseadas 

em evidências científicas, é possível reduzir drasticamente a incidência e o impacto das 

complicações do diabetes e das outras DCNT. A Declaração propõe como alvos a serem 

alcançados até o ano de 2025: redução relativa de 25% da mortalidade geral por doenças 

cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes e doenças respiratórias crônicas; redução 

relativa de 10% na prevalência de atividade física insuficiente; redução relativa de 25% na 

prevalência da hipertensão arterial sistêmica; redução relativa de 30% da ingesta de sódio e no 

uso crônico do tabaco; conter o aumento da prevalência do diabetes, HAS e obesidade; 

permitir um melhor acesso a terapias medicamentosas essenciais, tecnologias básicas e 

aconselhamento para controle da glicemia e de outros fatores de risco para as DCNT. (OMS, 

2016) 

Para obter redução efetiva da mortalidade e das complicações evitáveis do diabetes, é 

necessário que haja políticas públicas de incentivo ao acesso a alimentos e bebidas saudáveis 

por baixos custos, promoção à atividade física e redução do tabagismo. Também é 

fundamental o acesso à insulina, hipoglicemiantes orais, anti-hipertensivos e hipolipemiantes 

(OMS, 2016; IDF, 2017). 

Para o tratamento do DM, principalmente do tipo 2, dada sua elevada prevalência entre as 

DCNT, é essencial que se vincule o paciente a unidades de saúde de atendimento,  para que 

haja o diagnóstico e acesso às várias formas de tratamento, além de atendimento por 

profissionais qualificados, uma vez que seu controle evita complicações ou, ao menos, retarda 

a progressão daquelas já instaladas. Além disso, o maior contato com o serviço de saúde 

promove maior adesão ao tratamento. O tratamento não-farmacológico recomendado ao 
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portador do DM2 e comorbidades como hipertensão, obesidade e dislipidemias inclui as 

seguintes estratégias: educação e autocuidado do paciente, modificações do estilo de vida, 

prática de atividade física, planejamento alimentar, perda de peso e redução ou interrupção de 

vícios prejudiciais à saúde, como tabagismo e alcoolismo (BRASIL, 2013) 

 

1.5.1. Tratamento Medicamentoso 

 

Pessoas com diabetes tipo 1 devem ser tratadas com múltiplas injeções diárias de insulina 

prandial e insulina basal ou infusão subcutânea contínua por meio de bomba de insulina. É 

recomendado que a maioria dos indivíduos com diabetes tipo 1 use análogos de insulina de 

ação rápida para reduzir o risco de hipoglicemia. É importante educar e orientar diabéticos 

tipo 1 a adequarem as doses de insulina à ingestão de carboidratos, níveis pré-prandiais de 

glicemia e atividades físicas. Geralmente, a dose inicial de insulina é baseada no peso, com 

doses variando de 0,4 a 1,0 unidade/kg/dia (insulina total diária). Contudo, deve-se 

individualizar o manejo levando em consideração os níveis de controle glicêmico e as metas 

estabelecidas para o paciente. (ADA, 2017). 

 

1.6. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

O tratamento medicamentoso é composto por drogas antidiabéticas orais e insulina. Os 

agentes antidiabéticos podem ser classificados em categorias de acordo com seu mecanismo 

de ação: agentes que aumentam a secreção de insulina (hipoglicemiantes); que não a 

aumentam (anti-hiperglicemiante); que aumentam a secreção de insulina de maneira 

dependente de glicose, além de promover a supressão do glucagon; que promovem glicosúria 

(SBD, 2016).  

Os hipoglicemiantes, também conhecidos como secretagogos, englobam as sulfoniureias 

(clorpropramida, glibenclamida, glimepirida, gliclazida e glipizida) e as metiglinidas 

(nateglinida e repaglinida). As drogas anti-hiperglicemiantes envolvem o inibidor da 

alfaglicosidase (acarbose), biguanida (metformina) e glitazona (pioglitazona). A acarbose 

retarda a absorção intestinal de carboidratos. A metformina reduz a produção hepática de 

glicose com menor ação sensibilizadora da ação insulínica e é considerado o agente 

farmacológico preferencial para iniciar o tratamento de DM2; trata-se de uma droga efetiva, 

segura, de baixo custo e que pode reduzir eventos cardiovasculares e morte; é contraindicada 

quando houver doença renal com TFG < 30 ml/min/1,73 m². A pioglitazona aumenta a 
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sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito. Os inibidores da DPP-4 

(sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina e alogliptina) e os incretinomiméticos 

análogos ou agonistas do receptor de GLP-1 (exenatida, liraglutida e lixisenatida) agem 

induzindo secreção insulínica dependente do aumento da glicemia e reduzindo a secreção de 

glucagon. Os inibidores da SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina) impedem 

a reabsorção de glicose por inibirem a proteína SGLT2 nos túbulos renais proximais, 

provocando glicosúria. (SBD, 2016; ADA, 2016).  

As insulinas são divididas em quatro classes de acordo com o tempo de ação: longa ação 

(glargina, degludeca e detemir), ação intermediária (NPH), ação rápida (regular) e ação 

ultrarrápida (aspart, lispro e glulisina) (WALLIA; MOLITCH, 2014; SBD, 2016). O uso da 

insulina é indispensável para portadores de DM1, devido à destruição parcial ou total das 

células beta das ilhotas de Langerhans pancreáticas, devendo ser instituído assim que o 

diagnostico for realizado e feito de maneira intensiva para evitar as complicações do diabetes. 

Entretanto, o tratamento intensivo eleva a frequência de episódios de hipoglicemia grave, um 

dos maiores fatores limitantes do controle glicêmico adequado. Aconselha-se o uso de 

análogos de ação ultrarrápida ao invés da de ação rápida para reduzir os episódios de 

hipoglicemia (SBD, 2016).  

No DM2, a insulinoterapia está bem indicada quando o paciente apresentar sintomas 

hiperglicêmicos (poliúria, polidipsia) graves, ou níveis glicêmicos muito elevados (> 300 

mg/dl), ou perda de peso importante ou presença de cetonúria. Nos pacientes com DM2 em 

uso de antidiabéticos orais, o tratamento combinado com introdução dose única de insulina à 

noite é considerado estratégia preferencial para o início da terapia insulínica (WALLIA; 

MOLITCH, 2014; SBD, 2016). 

 

1.7. CONTROLE 

 

Assim como para realizar o diagnóstico, as metas de controle do DM são avaliadas por meio 

de testes laboratoriais. Os parâmetros avaliados são a glicemia de jejum, a glicemia pós-

prandial e a HbA1c. A glicemia de jejum e a pós-prandial mostram o nível glicêmico 

instantâneo no momento do teste, enquanto a HbA1c reflete uma estimativa média retrógrada 

das glicemias em 2 a 4 meses anteriores à medida. A NICE recomenda medidas da HbA1c em 

intervalos de 3 a 6 meses até que a HbA1c mantenha-se na meta com uma terapia estável. A 

SBD recomenda testes de HbA1c pelo menos duas vezes por ano para os pacientes com 

controle razoável, e a cada 3 meses para os mais instáveis. A SBD e a ADA também 
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recomendam automonitoramento glicêmico domiciliar por meio da medição da glicemia 

capilar por glicosímetro. O automonitoramento domiciliar da glicemia capilar é útil na 

prevenção da hipoglicemia, na detecção de hipo e hiperglicemias não sintomáticas e no ajuste 

da conduta terapêutica medicamentosa e não medicamentosa, tanto para portadores de DM1 

quanto de DM2. As medições da glicemia capilar devem ser pré e pós-prandiais, sendo a 

frequência de medições diárias individualizada de acordo com o tipo de diabetes, situações 

clínicas de estresse ou instabilidade, e quando houver ajuste nas doses das medicações (NICE, 

2015; SBD, 2016; ADA, 2017).  

Como metas de controle, a SBD recomenda medidas de HbA1c em torno de 7% em adultos, 

podendo ser entre 7,5 e 8,5% em idosos, dependendo do estado de saúde, porém sempre se 

deve individualizar os casos levando em conta a duração de diabetes, idade e expectativa de 

vida, comorbidades, doença cardiovascular, complicações microvasculares e hipoglicemia não 

percebida. Para as medidas de glicemia de jejum e pré-prandial, a meta terapêutica é de até 

110 mg/dl, sendo 130 mg/dl um nível tolerável para ambas medidas. Para a glicemia pós-

prandial, a meta é de até 160 mg/dl, tolerando-se até 180 mg/dl (SBD, 2016).  

 

1.8. COMPLICAÇÕES AGUDAS DO DM 

 

1.8.1. Hipoglicemia 

 

A hipoglicemia é um dos maiores fatores limitantes ao controle do DM. São sintomas da 

hipoglicemia: tremores de extremidades, sudorese, taquicardia, sensação de fome, ansiedade, 

irritabilidade e confusão mental. Pode haver progressão para perda de consciência, 

convulsões, coma ou até morte se não tratada. A hipoglicemia pode ser revertida pela ingestão 

de glicose, carboidratos de rápida absorção ou pela administração de glucagon (ADA, 2017).  

Um nível de glicemia abaixo de 70 mg/dl é um sinal de alerta para que se corrija ingerindo 

glicose ou outro carboidrato de rápida absorção imediatamente e também para se ajustar a 

terapia hipoglicemiante em casos recorrentes. Níveis de glicemia abaixo de 54 mg/dl 

geralmente indicam hipoglicemia clinicamente importante, porém não existe um limiar 

associado a hipoglicemias severas com repercussões neurológicas (ADA, 2017).  

Pacientes em uso de insulina ou de sulfonilureias estão sob risco aumentado de episódios de 

hipoglicemia e devem ser orientados quanto aos sintomas e o tratamento da hipoglicemia. 

Além disso, é fundamental educar os pacientes e seus familiares quanto ao manejo da 

hipoglicemia e situações que aumentam o risco de hipoglicemia como: jejum para realizar 
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exames, prática de exercícios físicos, atraso nas refeições e durante o sono (ADA, 2017). 

 

1.8.2. Crises Hiperglicêmicas 

 

Existem dois tipos principais de crises agudas por hiperglicemia, a cetoacidose diabética e o 

estado hiperosmolar hiperglicêmico.  

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda importante e grave. Ocorre principalmente 

em pacientes com diabetes tipo 1, mas pode ocorrer em alguns pacientes com diabetes tipo 2. 

É uma complexa desordem metabólica caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica e 

cetonúria. Apresenta-se com piora da polidipsia e da poliúria, alteração do padrão respiratório, 

náuseas, vômitos, dor abdominal, perda de peso acentuada e confusão mental. Está 

relacionada ao uso inadequado ou ausente de insulina e pode ser desencadeada por situações 

de estresse como infecção ou trauma. É tipicamente caracterizada por hiperglicemia superior a 

250 mg/dl, um nível de bicarbonato inferior a 18 mEq/L e um pH inferior a 7,30 associados a 

cetonemia e cetonúria. (WOLFSDORF, GLASER, SPERLING, 2006). 

O estado hiperosmolar hiperglicêmico é uma complicação menos comum do que a CAD, 

contudo apresenta mortalidade mais elevada. É uma complicação mais típica de pacientes 

com DM2, principalmente com comorbidades e com idade avançada. Condições que levem o 

indivíduo a ingerir menos líquido como demências, institucionalização e deficiências físicas 

predispõem ao EHH. O EHH é caracterizado por hiperglicemia, hiperosmolaridade e 

desidratação sem cetoacidose significativa. A maioria dos pacientes apresenta desidratação 

grave, podendo haver déficits neurológicos focais ou globais. O diagnóstico é feito quando a 

glicemia é de 600 mg/dl ou superior, a osmolalidade sérica efetiva é ≥ 320 mOsm/kg, 

desidratação profunda, pH sérico ≥ 7,30, concentração de bicarbonato ≥ 15 mEq/l, a 

cetonemia e cetonúria estão ausentes ou são discretas, e há alteração do nível de consciência.  

Em ambos estados agudos de hiperglicemia a avaliação laboratorial inclui dosagem da glicose 

plasmática, análise da urina, gasometria arterial e dosagem de eletrólitos (potássio, sódio, 

fosfato, fósforo, cálcio e magnésio). (PASQUEL, UMPIERREZ, 2014) 

O tratamento das crises hiperglicêmicas é baseado em reposição vigorosa de fluidos, reversão 

da acidose e cetose, redução gradual da concentração plasmática de glicose para o normal, 

correção de distúrbios hidroeletrolíticos, identificação e tratamento da causa subjacente 

(DATHARIYA, 2014). 

 

1.9. COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DM 
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A hiperglicemia crônica resultante do DM é reconhecidamente prejudicial a vasos sanguíneos 

e nervos, o que causa sérios danos em longo prazo em órgãos que dependem do suprimento 

sanguíneo e nervoso. As complicações diabéticas que acometem vasos de menor calibre 

(microvasculares) são a retinopatia, nefropatia e neuropatia periférica; enquanto as 

complicações macrovasculares são compostas pela doença arterial coronariana, doença 

cerebrovascular, doença arterial periférica e o pé diabético (FERREIRA et al., 2011).  

 

1.9.1. Complicações macrovasculares 

 

Pessoas com diabetes têm risco cardiovascular aumentado. O estado de hiperglicemia crônica 

predispõe a um estado de hipercoagulabilidade. Adicionalmente, o DM é frequentemente 

associado à hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, o que potencializa o risco de 

desenvolver complicações ateroscleróticas como doença arterial coronariana, acidente 

vascular encefálico, doença arterial periférica e insuficiência cardíaca congestiva por 

miocardiopatia isquêmica. Síndromes coronarianas agudas (infarto agudo do miocárdio, 

angina estável ou instável), revascularização coronária, acidente vascular encefálico, ataque 

isquêmico transitório e doença arterial periférica são as principais causas de morbidade e 

mortalidade para indivíduos com diabetes e os maiores responsáveis para os custos diretos e 

indiretos da diabetes (IDF, 2017; ADA 2017). 

A ADA recomenda que em todos os pacientes com diabetes, os fatores de risco cardiovascular 

devem ser avaliados pelo menos anualmente, praticando intervenções quando necessário. 

Estes fatores de risco incluem hipertensão, dislipidemia, tabagismo, história familiar de 

doença coronária prematura e a presença de albuminúria. 

A DAC tem maior repercussão em diabéticos, uma vez que nestes a doença é mais extensa e 

geralmente há menos vasos colaterais para suprir o miocárdio. Os desfechos são mais 

desfavoráveis em casos de infarto agudo do miocárdio e no pós-operatório de 

revascularização miocárdica em casos de descompensação do DM (BERTOLUCI et al., 

2017). 

Diabetes descontrolado eleva o risco para AVE isquêmico e hemorrágico. Existem padrões 

específicos de AVEi em pacientes com diabetes, por exemplo, é mais comum nos diabéticos 

haver fraqueza de membros e disartria do que em pacientes não diabéticos. O DM é um dos 

mais importantes fatores modificáveis na história do AVE e também está associado a piores 

desfechos (CHENG; OVBIAGELE; FENG, 2016).  

A DAOP constitui um marcador essencial da aterosclerose sistêmica e do risco de 
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complicações cardiovasculares e cerebrovasculares, como o infarto agudo do miocárdio 

(IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC), em especial nos pacientes diabéticos. As artérias 

de diabéticos apresentam mais calcificação de parede e maior número de células 

inflamatórias. No paciente diabético, a DAOP pode não ter as manifestações típicas como a 

claudicação intermitente. Portanto, recomenda-se o rastreamento com exame clínico 

direcionado, testes de deambulação, avaliação dos pulsos periféricos, classificação funcional e 

medição do índice tornozelo-braço (razão entre pressão sistólica do tornozelo e a pressão 

sistólica braquial). O diagnóstico precoce da DAOP oferece uma oportunidade única de 

atuação sobre os principais fatores de risco e modificação do perfil cardiovascular, 

melhorando, assim, a mortalidade e a qualidade de vida dos pacientes (ACC/AHA, 2006; 

SBD, 2015). 

 

1.9.2. Complicações Microvasculares 

 

1.9.2.1. Retinopatia diabética 

 

A retinopatia diabética é uma importante complicação do DM. Tem forte relação com a 

duração do diabetes e o nível de controle glicêmico. É a principal causa de cegueira em 

pessoas entre 20 e 74 anos de idade. Depois de duas décadas de doença, mais de 90% dos 

diabéticos com o tipo 1 e 60% daqueles com o tipo 2 apresentarão algum grau de retinopatia. 

O edema macular é o principal mecanismo de perda visual na retinopatia diabética. A forma 

proliferativa é a que se relaciona mais frequentemente com a perda visual grave, devido a 

eventos oculares potencialmente causadores de cegueira irreversível, como a isquemia 

retiniana difusa, a macular e o descolamento de retina. Estima-se que metade dos pacientes 

com RD proliferativa não tratada pode evoluir com cegueira em 5 anos (LEE, WONG, 

SABANAYAGAM, 2015). No Brasil, estudos realizados em diferentes regiões do país 

mostram uma incidência da RD de 24 a 39%. Recomenda-se rastreamento anual para 

pacientes com DM1 após 5 anos de doença ou após a puberdade, e junto ao diagnóstico nos 

casos de DM2 (SBD, 2016) Pode-se reduzir a menos de 5% o risco de cegueira por RD 

quando o diagnóstico é realizado precocemente e o tratamento feito de modo correto, antes 

que alterações irreversíveis possam se instalar (ADA, 2017). 
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1.9.2.2. Nefropatia diabética 

 

A doença renal crônica (DRC) é diagnosticada pela presença de elevada excreção urinária de 

albumina (albuminúria), taxa de filtração glomerular (TFG) estimada baixa, ou outras 

manifestações de danos nos rins. Doença renal do diabetes (DRD) ocorre em 20-40% dos 

pacientes com diabéticos e é a principal causa mundial de doença renal crônica terminal 

(ADA, 2017). A DRD tipicamente se desenvolve após 10 anos de diabetes, porém pode estar 

presente ao diagnóstico no DM2. A medida da albuminúria pode ser realizada por meio da 

coleta de urina de 24 horas ou pela relação albumina/creatinina urinária em amostra única. A 

TFG pode ser calculada a partir do valor da creatinina sérica por meio de equações como 

MDRD e CKD-EPI. A DRC é dividida em estágios a depender da TFG. A TFG > 90 ml/min é 

considerada normal, porém pode haver lesão renal sem diminuição da TFG. Enquanto que 

uma TFG < 15 ml/min já indica DRC terminal, com necessidade de terapia renal substitutiva 

(BASTO, BREGMAN, KIRSZTAJN, 2010). 

A hiperglicemia, hipertensão, tabagismo, dislipidemia e obesidade são importantes fatores de 

risco modificáveis. O rastreamento deve ser feito pelo menos uma vez por ano, dosando a 

albumina urinária e estimando a TFG em pacientes com diabetes tipo 1 com duração de 5 

anos e em todos os pacientes com diabetes tipo 2. O dano renal é definido como uma relação 

albumina/creatinina persistentemente ≥ 30 mg/g, redução da TFG ou outras anormalidades em 

exame histopatológico, urinários, de sangue ou de imagem. Devido à variabilidade fisiológica 

da excreção urinária da albumina, devem-se confirmar resultados positivos com duas ou três 

novas amostras num intervalo de 3 a 6 meses (SBD, 2016; ADA, 2017).  

 

1.9.2.3. Neuropatia diabética 

 

A neuropatia diabética (ND) é uma complicação frequente no DM. O dano aos nervos pode 

ser significativo e permitir que lesões passem despercebidas, levando a ulceração, infecções 

graves e, em alguns casos, amputações. A neuropatia diabética leva a deficiência na atividade 

dos nervos em todo o corpo e pode alterar as funções autonômicas, motoras e sensoriais. A 

neuropatia periférica é a forma mais comum de neuropatia diabética que afeta a 

principalmente a porção distal dos membros, particularmente nos pés. Isso altera 

simetricamente a função sensorial, causando dormência e alterações sensitivas progressivas, 

predispondo ao desenvolvimento de úlceras (pé diabético) devido a traumas externos e à 

distribuição anormal exercida internamente pelos ossos. A neuropatia também pode levar a 
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disfunção erétil e a outras disfunções do sistema nervoso autonômico, como inervação 

gastrintestinal, urinária e cardíaca (FINUCANE, 2010). Para diagnóstico e rastreamento da 

ND, avaliam-se: as sensibilidades dolorosa, térmica, vibratória e tátil; reflexos tendinosos; 

presença de hipotensão postural e taquicardia em repouso (disautonomia) (SBD, 2016). 

  

1.9.2.4. Pé diabético 

 

O pé diabético é uma complicação crônica severa do DM. Ocorre como consequência da 

neuropatia diabética e da doença arterial periférica e representa uma importante causa de 

morbidade e mortalidade no DM. Amputações são 10 a 20 vezes mais comuns em pessoas 

com diabetes quando comparada a não diabéticos. O risco de úlceras e amputações é mais 

elevado em pessoas com mau controle glicêmico, tabagistas, portadores de deformidades nos 

pés e pacientes com diagnóstico de complicações microvasculares (ADA, 2017). Avaliação 

do pé deve ser feita preferencialmente a cada consulta, no mínimo uma vez por ano. O exame 

deve incluir inspeção da pele, avaliação de deformidades dos pés, avaliação neurológica e 

avaliação vascular incluindo pulsos nas pernas e nos pés (SBD, 2016). 

O IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot) recomenda como itens 

indispensáveis para prevenção das úlceras de pé diabético: educação para pessoas com DM e 

seus cuidadores em todos níveis de atenção, sistema para detecção dos indivíduos em risco de 

ulceração com exame anual; intervenções para reduzir o risco de úlceras, como cuidados 

podiátricos e uso de calcados apropriados; tratamento efetivo e imediato para qualquer 

complicação nos pés; estruturação do serviço com o objetivo de alcançar as necessidades do 

paciente para um cuidado continuado (BAKKER et al. 2016). 

 

1.9.3. Relação hemoglobina glicada e complicações 

  

O Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) foi um grande estudo clínico realizado 

entre 1983 a 1993, envolveu 1.441 voluntários com idades entre 13 e 39 anos, portadores de 

diabetes tipo 1, nos Estados Unidos da América e no Canadá. O estudo mostrou que manter 

níveis de glicose plasmática tão próximos do normal quanto possível retarda o aparecimento e 

a progressão dos danos oculares, renais e nervosos causados pelo diabetes. Demonstrou 

também que mesmo em pacientes com história de mau controle glicêmico, uma redução 

sustentada dos níveis de glicemia é benéfica. Após o término do DCCT, mais de 90% dos 

pacientes continuaram sendo acompanhados pelo estudo Epidemiology of Diabetes 
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Interventions and Complications (EDIC) avaliando a incidência e preditores de eventos 

cardiovasculares como IAM, AVE ou necessidade de cirurgia cardíaca, bem como 

complicações diabéticas relacionadas ao olho, rim e nervos. O EDIC também avaliou o 

impacto do controle intensivo em relação ao controle padrão sobre qualidade de vida e custo-

efetividade (NATHAN, 2014).  

Todos os participantes DCCT foram monitorados para retinopatia diabética. Os resultados 

mostraram que a terapia intensiva reduziu o risco de desenvolver retinopatia em 76%. Em 

participantes que tinham algum dano ocular no início do estudo, o manejo intensivo retardou a 

progressão da doença em 54%. Quanto à doença renal diabética, o tratamento intensivo evitou 

o desenvolvimento e retardou a progressão em 50%. Demonstrou-se também uma redução de 

60% no risco de desenvolvimento de neuropatia diabética (DCCT, 1993).  

Nos resultados do seguimento, dados do EDIC relataram que foi reduzido em 42% o risco de 

qualquer doença cardíaca em pessoas que estavam no grupo de tratamento intensivo; 

enquanto o risco de eventos mais severos como IAM não fatal, AVE ou morte por causas 

cardiovasculares foi reduzido em 57% com o tratamento intensivo (NATHAN, 2014). 

O controle intensivo utilizado nesses estudos constitui-se de: monitorização glicêmica com 

quatro ou mais testes por dia, uso de insulina pelo menos três vezes ao dia ou uso de bomba 

de insulina, ajuste das doses de insulina de acordo com a ingestão de alimentos ou prática de 

exercícios, plano alimentar e de atividades físicas, e consultas regulares com profissionais de 

saúde (DCCT, 1993). 

O UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) foi um estudo iniciado na década 

de 1970 e publicado no final da década de 1990, realizado com o objetivo de verificar o 

benefício do tratamento intensivo no DM2 em relação às complicações. O resultados 

mostraram que qualquer redução da HbA1c é benéfica. O controle glicêmico intensivo 

reduziu significativamente complicações microvasculares, houve uma tendência à redução de 

doença macrovascular, porém não demonstrou impacto significativo na mortalidade (KING, 

PEACOCK, DONNELLY, 1999)  

 

1.10. MODELOS DE ATENÇÃO 

 

No intuito de se reduzir o impacto da morbidade e mortalidade imposto pelo DM e suas 

complicações, é essencial desenvolver programas custo-efetivos e viáveis de assistência ao 

paciente diabético. Porém, esta é uma tarefa árdua, uma vez que há grande variabilidade no 

perfil dos pacientes em relação à presença de comorbidades e níveis de controle do diabetes 
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(BRASIL, 2013).  

Rao e Perreiah estudaram o impacto da implementação de um modelo de atenção centrado 

numa equipe multidisciplinar integrada para prover uma assistência efetiva e compreensiva 

aos pacientes diabéticos, contrapondo-se a uma assistência focada no atendimento médico 

exclusivamente. De forma peculiar, compararam a logística deste atendimento com o processo 

produtivo da montadora de carros Toyota. O modelo foi construído preenchendo, entre outros, 

os seguintes critérios: atender um público-alvo em risco (diabéticos); utilizar metas de 

controle baseadas em evidências científicas; diálogo contínuo entre os membros da equipe 

multidisciplinar para definir metas individualizadas; dar ênfase à importância da educação e 

autocuidado do paciente, assim como das terapias medicamentosas e não medicamentosas; 

realizar intervenções individualizadas e baseadas em estratificação de risco; utilizar 

tecnologias para avaliação do desempenho deste processo (RAO, PERREIAH, 2017). 

Avaliando-se a repercussão da mudança no modelo de assistência após 3 ou mais consultas, e 

comparando as medidas de HbA1c, LDL e PA sistólica, mostrou-se um desempenho melhor 

do que outros modelos estudados até então. A redução da HbA1c média de 8% para 7,6%, 

sendo que o número de pacientes com HbA1c < 8% passou de 58% para 76%; o LDL médio 

diminuiu de 94 mg/dl para 73 mg/dl, e o número de pacientes com LDL < 100 mg/dl 

aumentou de 63% para 90%; a PAS média foi reduzida de 137 mmHg para 127 mmHg, e o 

percentual de pacientes com PAS < 130 mmHg foi de 35% para 63% (RAO, PERREIAH, 

2017). 

O SDM (Staged Diabetes Management) é um modelo de atendimento programado ao 

diabético, desenvolvido pelo International Diabetes Center (IDC), Minneapolis (EUA), que 

contém um algoritmo e guia prático para médicos, nutricionistas e enfermeiros trabalharem 

em conjunto, estabelecendo critérios específicos para iniciar e mudar alguma terapia, visando 

uma melhor assistência e cuidado com o paciente com DM, reduzindo a variação na prática 

clínica multiprofissional (LEITE et al. 2001). 

Leite et al. estudaram o impacto da implementação do Staged Diabetes Management (SDM) 

na melhora do controle glicêmico, perfil lipídico e pressão arterial, em um centro de diabetes 

de hospital privado em Curitiba. A equipe multiprofissional inclui endocrinologistas, 

nutricionistas, enfermeiras e assistente social. Foram avaliados 78 pacientes que completaram 

um ano de seguimento; 27 pacientes com diabetes tipo 1 e 51 com diabetes tipo 2. Em um ano 

a hemoglobina glicosilada diminuiu de 8,06%±2,25 para 7,49%±2,0 (p= 0,045). Níveis de 

pressão arterial sistêmica e perfil lipídico não tiveram variação significativa; 80% dos 

pacientes mostraram-se satisfeitos com o sistema de atendimento, o que sugere que o uso do 
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SDM promove melhora na qualidade de atendimento ao paciente diabético (LEITE et al. 

2001). 

 

1.11. COMORBIDADES NO DM E SEU CONTROLE 

 

Existem várias condições associadas ao DM que frequentemente potencializam o risco de 

desenvolver complicações e desfechos desfavoráveis. Obesidade, sedentarismo, dislipidemia e 

hipertensão arterial sistêmica são comorbidades comumente presentes em pacientes diabéticos 

(BERTOLUCCI, ROCHA, 2017). O DM por si só confere risco cardiovascular independente. 

Numerosos estudos comprovam que o controle do DM e suas comorbidades traz grandes 

benefícios para prevenção e retardamento do desenvolvimento de doença cardiovascular 

aterosclerótica, notadamente quando se faz um manejo com abordagem de múltiplos fatores 

de risco simultaneamente. Estes fatores de risco incluem hipertensão, dislipidemia, tabagismo, 

história familiar de doença coronariana prematura e a presença de albuminúria (ADA, 2017). 

 

1.11.1. Hipertensão arterial sistêmica 

 

A pressão arterial deve ser aferida em todas as consultas de rotina. Os pacientes com pressão 

arterial elevada devem ter a medida confirmada em um dia separado (ADA, 2017). A NICE 

recomenda monitorizar a pressão arterial mensalmente ou cada dois meses (NICE, 2015).  

 O tratamento inicial envolve medidas não medicamentosas, como perda de peso, prática de 

exercícios físicos, consumo moderado de sal e álcool e cessação do tabagismo. A terapia não 

farmacológica pode ser utilizada isoladamente apenas em pacientes com PAS ≤ 139 mmHg e 

PAD ≤ 89 mmHg. Pacientes com pressão arterial persistentemente acima de 140/90 mmHg, 

confirmada em consultório, devem iniciar terapia medicamentosa anti-hipertensiva, além de 

manter a terapia não farmacológica. Já em pacientes com PA > 160/100 mmHg têm indicação 

de uso combinação de drogas. O tratamento para a hipertensão deve incluir classes de 

medicamentos com comprovada capacidade de reduzir eventos cardiovasculares em pacientes 

diabéticos (inibidores da ECA, bloqueadores do receptor de angiotensina II, diuréticos 

tiazídicos ou bloqueadores dos canais de cálcio di-hidropiridínicos). Terapia com múltiplas 

drogas geralmente é necessária para atingir metas de pressão arterial (não sendo permitida 

uma combinação de inibidores da ECA e bloqueadores do receptor de angiotensina II) (SBD, 

2016; ADA, 2017). 

A meta em pacientes diabéticos com menos de 60 anos é uma pressão arterial sistólica que 
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não ultrapasse 140 mmHg, e a pressão diastólica com a valores não maiores que 80 mmHg. 

Em maiores de 60 anos, a meta é uma pressão arterial menor que 150/90 mmHg. Para 

pacientes mais jovens, com maior expectativa de vida, maior risco de acidente vascular 

cerebral ou evidência de lesão renal, caso puderem ser obtidos sem eventos adversos ou risco 

para o paciente, os níveis da pressão arterial sistólica inferiores a 130 mmHg são 

recomendados (SBD, 2016; ADA, 2017). Para pacientes com complicações vasculares 

(retinopatia, nefropatia ou doença cerebrovascular), recomenda-se PA < 130/80 mmHg 

(NICE, 2015).   

O UKPDS demonstrou redução significativa de mortalidade e de complicações micro e 

macrovasculares em pacientes diabéticos com controle agressivo da hipertensão arterial. Uma 

pressão arterial alvo menor que 140/80 foi sugerida pelos autores (KING, PEACOCK, 

DONNELLY, 1999). 

 

1.11.2. Dislipidemia 

  

A dislipidemia provavelmente exerce o papel mais importante entre os vários fatores de risco 

para doenças aterotrombóticas em pacientes diabéticos. O perfil lipídico mais comum nesses 

pacientes consiste em hipertrigliceridemia e colesterol da lipoproteína de alta densidade 

(HDL-c) baixo. A concentração média do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-

c) não apresenta diferenças quantitativas quando em comparação com a de pacientes não 

diabéticos, porém as partículas de LDL no diabético são mais aterogênicas devido ao seu 

menor diâmetro e densidade. Além disso, a hiperglicemia determina maior acúmulo de 

partículas de LDL oxidadas (TASKINEN, BORÉN, 2015).  

SBD e ADA recomendam avaliação do perfil lipídico assim que houver diagnóstico de DM, 

ao iniciar terapia com estatinas e anualmente para avaliar possíveis variações e resposta ao 

tratamento.Modificação de estilo de vida com foco em perda de peso (se indicado); a redução 

na dieta de gordura saturada, gordura trans e ingestão de colesterol; aumento da ingesta de 

ácidos graxos ω-3, fibras solúveis, e aumento da atividade física devem ser recomendados 

para melhorar o perfil lipídico em pacientes com diabetes. O tratamento farmacológico da 

dislipidemia no diabetes deve ter primariamente o objetivo de reduzir o risco cardiovascular e 

a mortalidade, portanto deve-se optar inicialmente pelo uso de estatinas, já que estas 

apresentam evidências de benefício cardiovascular. Os fibratos têm maior potencial de 

redução dos níveis de triglicerídeos, sendo seu uso fortemente recomendado quando o 

paciente apresenta triglicérides ≥ 500 mg/dl devido ao elevado risco de pancreatite aguda 
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(SBD, 2016; ADA, 2017).  

Existem dois tipos de tratamento: o tratamento intensivo, no qual o LDL-c deve ser reduzido 

em pelo menos 50% do nível basal; e o tratamento moderado, no qual o LDL-c deve ser 

reduzido em 30 a 50% do seu nível basal. O tratamento intensivo com estatinas, simultâneo à 

modificação do estilo de vida, é indicado em pacientes com história de DCV prévia ou 

indivíduos maiores de 40 anos com fatores de risco adicionais para doença cardiovascular 

aterotrombótica. Para pacientes com mais de 40 anos, porém sem fatores de risco 

cardiovascular aterotrombótica adicionais, é indicada terapia moderada com estatinas (ADA, 

2017). A SBD recomenda estratificar o risco cardiovascular utilizando a calculadora do 

UKPDS para pacientes com menos de 40 anos, ou acima de 40 anos que não apresentem 

fatores de risco. Pacientes que apresentarem risco coronariano em 10 anos (risco 

intermediário ou alto), avaliado pela calculadora UKPDS acima de 10%, devem usar 

estatinas. Pacientes com risco coronariano menor que 10% podem manter medidas de 

mudança de estilo de vida (SBD, 2016). Outras classes de hipolipemiantes, tais como 

ezetimiba, fibratos, ácidos graxos ω-3, ácido nicotínico e sequestradores de ácidos biliares, 

ainda não demonstraram benefício para redução do risco cardiovascular (WU; PARHOFER, 

2014). 
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2. NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

ARCHIVES OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM  

INFORMAÇÕES GERAIS 

Estas instruções devem ser seguidas cuidadosamente a fim de se evitar atrasos no 

processamento do seu manuscrito. 

Os manuscritos devem ser submetidos para a publicação apenas nos AE&M, e não 

podem ter sido publicados ou estar em análise para publicação de forma substancial em 

nenhum outro periódico, profissional ou leigo. 

Os manuscritos devem ser submetidos em inglês. Recomenda-se que eles sejam 

profissionalmente revistos por um serviço de editoração científica, e para este serviço, 

sugerimos as seguintes empresas: Voxmed Medical Communications, American Journal 

Experts ou PaperCheck. Os manuscritos que forem aprovados no processo de revisão por 

pares e forem recomendados para publicação, serão aceitos e publicados apenas depois do 

envio do certificado de revisão profissional da língua inglesa. Em circunstâncias 

extraordinárias, o Conselho Editorial pode abrir mão da apresentação deste certificado. 

Todas as submissões são avaliadas em profundidade pelos editores científicos. Os 

artigos que não estiverem em conformidade com os critérios gerais para publicação serão 

devolvidos aos autores sem uma revisão detalhada, normalmente em três a cinco dias. Os 

manuscritos que estiverem em conformidade serão enviados aos revisores (geralmente dois). 

CATEGORIAS DE ARTIGOS 

Os relatos originais de pesquisa podem ser submetidos aos AE&M como Artigos 

Originais ou Comunicações Breves. As outras categorias de artigos estão descritas abaixo. 

Todos os manuscritos devem obedecer ao número máximo de palavras determinado para o 

texto principal de acordo com as definições abaixo; o número de palavras não inclui o 

resumo, as referências e as figuras/tabelas e suas legendas. O número de palavras deve ser 

apresentado na página de título, junto com o número de figuras e tabelas. O formato é 

semelhante para todas as categorias de manuscritos e está descrito em detalhes na seção 

"Preparação dos manuscritos". 

Artigos originais 

O Artigo Original é um relato científico dos resultados de pesquisas originais que não 
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foram publicadas ou enviadas para publicação em outros periódicos (impresso ou eletrônico). 

O Artigo Original representa um trabalho clínico ou laboratorial substancial. Em geral, 

Artigos Originais não devem exceder 3600 palavras no texto principal, e não devem ter mais 

de seis figuras ou tabelas e mais de 35 referências. 

Artigos de revisão 

Os AE&M publicam Artigos de Revisão que mostrem uma visão equilibrada de 

assuntos correntes no campo da endocrinologia clínica. Todas as revisões são feitas mediante 

convite e passam por revisão por pares. Os artigos desta categoria são requisitados pelos 

editores a autores que tenham experiência comprovada no campo. Autores que queiram 

submeter revisões não requisitadas devem entrar em contato com os editores com 

antecedência para determinar se o tópico proposto é de interesse corrente e potencial para este 

periódico. 

Os artigos de revisão não devem ter mais do que 4000 palavras no texto principal, mais 

de quatro figuras e tabelas e mais de 60 referências. O autor deve mencionar a fonte e/ou 

pedir autorização para o uso de figuras ou tabelas que já tenham sido publicadas. 

Declarações de Consenso 

As Declarações de Consenso relacionadas a padrões e práticas de saúde endocrinológica 

e metabólica devem ser enviadas por sociedades profissionais, forças-tarefas e outros 

consórcios. Estas declarações serão submetidas à revisão por pares, devem ser passíveis de 

modificação em resposta a críticas e serão publicadas apenas se estiverem de acordo com os 

padrões editoriais deste periódico. As Declarações de Consenso devem tipicamente conter até 

3600 palavras no texto principal, devem incluir não mais de seis figuras e tabelas e não mais 

de 60 referências. 

Comunicação Breve 

A Comunicação Breve consiste de dados novos de importância suficiente para serem 

imediatamente publicados. A Comunicação Breve é uma descrição sucinta de um estudo 

objetivo com resultados importantes e claros que sejam confirmatórios ou negativos. A 

brevidade e a clareza aumentam a chance de aceitação deste tipo de manuscrito. A 

Comunicação Breve deve ter no máximo 1500 palavras no texto principal e até 20 referências, 
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com não mais de duas ilustrações (tabelas ou figuras, ou uma de cada). 

Relato de caso 

Um Relato de Caso é uma comunicação breve que apresenta um ou vários casos de 

significância clínica ou científica. Estes relatos devem ser concisos e objetivos, e devem ter 

como foco a questão a ser discutida. Eles devem abordar a observação de pacientes ou 

famílias, trazendo conhecimento substancial sobre a etiologia, patogênese e delineamento da 

história natural ou manejo da condição descrita. Os Relatos de Caso devem ter 2000 palavras 

ou menos, com não mais de quatro figuras e tabelas e não mais de 30 referências. 

Ressaltamos que somente serão considerados para publicação relatos de casos que 

tragam uma grande contribuição básica translacional ou clínica, de preferência acompanhados 

de revisão literatura. 

Cartas ao Editor 

As Cartas ao Editor podem ser submetidas em resposta a artigos que foram publicados 

no periódico. As Cartas devem ser comentários curtos relacionados a pontos específicos de 

concordância ou discordância com os artigos publicados. As Cartas não devem ser usadas 

para apresentação de dados originais que não tenham relação com o artigo publicado. As 

Cartas não devem ter mais de 500 palavras e cinco referências completas. Elas também não 

devem incluir figuras ou tabelas. 

PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 

Formato Geral 

Todos os manuscritos devem ser apresentados com o texto em uma única coluna, de 

acordo com as diretrizes abaixo: 

 O manuscrito deve estar em formato de MS-Word. 

 Todo o texto deve ser apresentado em espaço duplo com margens de 2 cm em ambos os 

lados e fonte Times Roman ou Arial tamanho 11. 

 Todas as linhas devem ser numeradas ao longo de todo o manuscrito e o documento 

inteiro deve ter suas páginas numeradas. 
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 Todas as tabelas e figuras devem ter título e devem ser colocadas depois do texto. 

 Os artigos devem estar completos, incluindo uma página de título, resumo, figuras e 

tabelas. 

 Os artigos que não tenham todos estes componentes serão colocados em espera até que 

o manuscrito seja completado. 

Todas as submissões devem incluir: 

 Uma carta de apresentação requerendo a avaliação do manuscrito para publicação nos 

AE&M e quaisquer outras informações relevantes sobre o artigo. 

Em outro ponto do formulário de submissão, os autores podem sugerir até três revisores 

específicos e/ou requerer a exclusão de até três outros. 

O manuscrito deve ser apresentado na seguinte ordem: 

1. Página de título 

2. Resumo estruturado (ou sumário, para os relatos de caso) 

3. Texto principal 

4. Tabelas e Figuras, citadas no texto principal em ordem numérica 

5. Agradecimentos 

6. Declaração sobre financiamento, conflito de interesses ou quaisquer bolsas relacionadas 

com o artigo 

7. Lista de referências 

Página de título 

A página de título deve conter as seguintes informações: 

1. Título do artigo (declaração concisa do conteúdo principal do artigo). 

2. Nomes completos de todos os coautores, com seus departamentos, instituições, cidade e 

país. 

3. Nome completo, endereço de correspondência, e-mail, telefone e fax do autor para 

correspondência. 

4. Título abreviado com não mais de 40 caracteres para os cabeçalhos das páginas. 
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figuras/tabelas e suas legendas. 
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Resumos estruturados 

Todos os Artigos Originais, Comunicações Breves, Revisões e Relatos de Caso devem 

ser enviados com resumos estruturados de não mais que 250 palavras. O resumo deve ser 

independente e claro sem necessidade de referência ao texto, e deve ser escrito para o típico 

leitor do periódico. O resumo deve incluir quatro seções que mostrem as divisões do texto 

principal. Todas as informações que estejam no resumo devem aparecer no manuscrito. 

Devem ser usadas frases completas em todas as seções o resumo. 

Introdução 
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Materiais e Métodos 
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hormônios, produtos químicos, reagentes e equipamentos. Para métodos modificados, apenas 

as modificações devem ser descritas. 

Resultados e Discussão 
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irrestrita e um máximo de dois autores para correspondência. 

Os requerimentos uniformes para manuscritos submetidos a periódicos médicos 

declaram que o crédito pela autoria deve se basear apenas em contribuições substanciais: 
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mais página separadas. O autor é responsável pela exatidão das referências. O número de 

referências a serem citadas é limitado para cada categoria de artigo e está indicado acima. 

Tabelas 

As tabelas devem ser enviadas no mesmo formato do artigo (Word) e não em outro 

formato. Nota: não podemos aceitar tabelas em Excel no manuscrito. As tabelas devem ser 
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Padronização das abreviaturas 
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nomes. As fotografias dos rostos de pacientes devem ser incluídas apenas se forem 
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variantes relatadas. Estes podem ser facilmente determinados para novas variantes 

descobertas no estudo. Onde forem fornecidos números rs, os detalhes do ensaio (sequência 



41 
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RESUMO 25 

Objetivo: Avaliar o controle metabólico e de comorbidades em portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 26 

atendidos em um centro de referência de média complexidade após 1 ano de acompanhamento 27 

multidisciplinar. Materiais e métodos: Estudo transversal realizado no centro de atenção de média 28 

complexidade, no período de maio a dezembro de 2017. Foram avaliados 229 pacientes com o diagnóstico 29 

de DM2. Os dados estudados foram os níveis de pressão arterial, LDL, HDL, triglicérides, frequências de 30 

controle glicêmico, da hipertensão arterial sistêmica, da dislipidemia e do peso, sendo comparados com 31 

dados obtidos de 251 pacientes, no mesmo centro de média complexidade e com a mesma metodologia em 32 

2016. Resultados: Os valores de hemoglobina glicada tiveram uma média de 7,90% ± 2,07 %; no controle 33 

glicêmico no diabetes, 51,5% estavam bem controlados e 48,5% mal controlados; 70,8% dos hipertensos 34 

estavam bem controlados; 41,8% tinham a dislipidemia bem controlada; 19,3% tinham peso normal.  35 

Conclusão: Percebe-se a importância do cuidado continuado e multidisciplinar do paciente diabético com o 36 

objetivo de melhorar suas medidas glicêmicas e comorbidades metabólicas, para diminuir o risco ou evitar a 37 

progressão das complicações e da morbimortalidade do DM, levando em conta a elevada carga financeira e 38 

emocional desencadeada por tais eventos. 39 

 40 

 41 

Palavras-chave: Diabetes mellitus. Hipertensão arterial. Dislipidemia. 42 

 43 
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 45 

 46 
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ABSTRACT 48 

Objective: The aim was to evaluate the metabolic profile and comorbidities control in patients with diabetes 49 

mellitus type 2 (DM2) treated at a medium complexity reference center after 1 year of multidisciplinary 50 

follow-up. Materials and methods: A cross-sectional study carried out in a mid-complexity care center 51 

from May to December 2017. A total of 229 patients with type 2 diabetes mellitus diagnosis were evaluated. 52 

The data studied were blood pressure, LDL, HDL, triglycerides, and control frequencies of glycemic levels, 53 

hypertension, dyslipidemia and weight, compared with 251 patients in the same center of medium 54 

complexity and with same methodology in 2016. Results: The values of glycated hemoglobin had an 55 

average of 7.90% ± 2.07%; in glycemic control in diabetes, 51.5% were well controlled and 48.5% were 56 

poorly controlled; 70.8% of hypertensive patients were well controlled; 41.8% had well-controlled 57 

dyslipidemia; 19.3% had normal weight. Conclusion: It is important to keep continuous and 58 

multidisciplinary care of the diabetic patient with the objective of improving their glycemic measures and 59 

metabolic comorbidities in order to reduce the risk or avoid the progression of the complications and 60 

morbimortality of DM, considering both the high emotional and financial burden brought by such events. 61 

 62 

Keywords: Diabetes mellitus. Hypertension. Dyslipidemia. 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 
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INTRODUÇÃO 71 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a principal causa de morte em todo o mundo, sendo 72 

responsáveis globalmente por um número de mortes maior que todas as outras causas atribuíveis combinadas 73 

(1). O impacto na morbidade e mortalidade cresce de forma desproporcional em países com baixa e média 74 

renda (2). Em 2012, 38 milhões de indivíduos morreram por uma DCNT, o correspondente a 75 

aproximadamente 63% de todas as mortes anualmente, sendo que 80% desses óbitos ocorrem em países de 76 

baixa e média renda Estima-se que, no ano de 2030, 52 milhões de óbitos serão consequência de DCNT. 77 

Quatro DCNT principais respondem por 82% destas mortes: doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, 78 

doenças crônicas do aparelho respiratório (doença pulmonar obstrutiva crônica e asma) e diabetes (1) 79 

Segundo a IDF, para o ano de 2017, o número de diabéticos com 20 a 79 anos foi estimado em 424,9 80 

milhões de pessoas, o que equivale a 8,8% da população adulta mundial; cerca de 80% vivem em países de 81 

baixa e média renda. A previsão é que no ano de 2045 este número chegue a 628,6 milhões, uma prevalência 82 

global de 9,9% (3). Em 2017, estimou-se em 12,5 milhões o número de brasileiros com diabetes, o que 83 

corresponde a uma prevalência de 11,4-13,5%. Prevê-se que este número alcance 19,2 milhões em 2035 (3, 84 

4). Em 2012, o diabetes causou 1,5 milhão de mortes no mundo (5). Dados de 2011 mostram que as taxas de 85 

mortalidade por DM no Brasil são de 33,7/100 mil na população geral, sendo 32,9/100 mil nas mulheres e 86 

27,2/100 mil nos homens (4).  87 

A Federação Internacional do Diabetes estima que o gasto mundial com pacientes diabéticos de 20 a 79 anos 88 

resultará em US$ 727 bilhões ao final do ano de 2017 (3). O Estudo Brasileiro sobre Custos de Diabetes 89 

(ESCUDI), realizado em 2007 em oito cidades brasileiras, estimou os custos diretamente e indiretamente 90 

relacionados aos cuidados ambulatoriais do diabetes mellitus tipo 2, em variados níveis de atenção à saúde. 91 

O custo anual total estimado foi de US$2108 por paciente, dos quais US$ 1335 (63,3%) foram por custos 92 

diretos e US$ 773 (36,7%) foram por custos indiretos. A maior parcela (48,2%) dos custos diretos deveu-se a 93 

despesas com medicações (6).  94 



46 
 

Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em pacientes diabéticos. Pessoas com diabetes têm 95 

risco cardiovascular aumentado. A hiperglicemia crônica predispõe a um estado de hipercoagulabilidade. 96 

Adicionalmente, o DM é frequentemente associado à hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, o que 97 

potencializa o risco de complicações ateroscleróticas como doença arterial coronariana, acidente vascular 98 

encefálico e doença arterial periférica (7). Síndromes coronarianas agudas (infarto agudo do miocárdio, 99 

angina estável ou instável), revascularização coronária, acidente vascular encefálico, ataque isquêmico 100 

transitório e doença arterial periférica são as principais causas de morbidade e mortalidade para indivíduos 101 

com diabetes e os maiores responsáveis para os custos diretos e indiretos do diabetes (3, 7). 102 

Rao e Perreiah estudaram o impacto da implementação de um modelo de atenção centrado numa equipe 103 

multidisciplinar integrada. De forma peculiar, compararam a logística deste atendimento com o processo 104 

produtivo da montadora de carros Toyota. O modelo foi construído preenchendo, os seguintes critérios: 105 

atender um público-alvo em risco (diabéticos); utilizar metas de controle baseadas em evidências científicas; 106 

diálogo contínuo entre os membros da equipe multidisciplinar para definir metas individualizadas; dar ênfase 107 

à importância da educação e autocuidado do paciente, assim como das terapias medicamentosas e não 108 

medicamentosas; realizar intervenções individualizadas e baseadas em estratificação de risco; utilizar 109 

tecnologias para avaliação do desempenho deste processo (8). 110 

Sabendo-se da importância do controle da hipertensão arterial sistêmica e da dislipidemia em pacientes 111 

diabéticos, e dada a natureza multifatorial das doenças cardiovasculares e outras complicações do DM, o 112 

objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do programa APDIA no controle glicêmico e destas 113 

comorbidades nos pacientes assistidos. 114 

MATERIAIS E MÉTODOS 115 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo-analítico, de corte transversal com abordagem quantitativa. 116 

Realizado no Centro de Diabetes do IPESAÚDE do município de Aracaju, SE, durante o período de maio a 117 

dezembro de 2017. Os pacientes foram assistidos conforme um modelo de atendimento programado, 118 

protocolado e multidisciplinar que define fluxos, exames complementares, medicamentos e medidas 119 



47 
 

educacionais (APDIA). Envolve atendimento com endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiros, assim 120 

como avaliações periódicas e regulares, rastreando possíveis complicações do DM como o pé diabético. A 121 

educação em diabetes realizada no programa envolve medidas individuais e coletivas, além de mapas de 122 

conversação com módulos englobando a importância do autocuidado e da adesão ao tratamento proposto 123 

pelos profissionais de saúde.  124 

A avaliação do impacto foi feita por meio da análise dos níveis de HbA1c, níveis pressóricos, níveis dos 125 

lipídios séricos (LDL, HDL e triglicérides), além das frequências de pacientes dentro da meta de controle do 126 

DM, HAS e dislipidemia. 127 

Foram considerados elegíveis para o estudo os pacientes com o diagnóstico de DM de acordo com a 128 

Sociedade Brasileira de Diabetes (4), ou seja, que apresentaram um dos seguintes critérios ao diagnóstico: 129 

sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual ≥ 200 mg/dl ou glicemia de 130 

jejum ≥ 126 mg/dl confirmado pela repetição do teste em outro dia ou glicemia de 2 h pós-sobrecarga de 75 131 

g de glicose ≥ 200 mg/dl ou hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5% a ser confirmada em outra coleta; 132 

assistidos no Centro de Diabetes do IPESAÚDE. 133 

Os pacientes considerados inelegíveis foram: aqueles que não tiverem o diagnóstico de DM2 confirmado; 134 

impossibilidade de preencher mais de 50% da ficha de atendimento ao paciente diabético com os dados 135 

encontrados no prontuário. 136 

A amostragem foi obtida por conveniência através da seleção aleatória dos prontuários desde que obedecidos 137 

os critérios para inserção dos pacientes no estudo. Utilizou-se como fonte para levantamento de dados os 138 

prontuários, nos quais foram identificadas características sociodemográficas, clínicas e biológicas. 139 

As características sociodemográficas incluíram gênero e idade; as clínicas englobaram tratamento do DM e 140 

comorbidades; e as biológicas compreenderam IMC, pressão arterial (PA) e exames laboratoriais de controle 141 

metabólico como Hb1Ac, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, colesterol de baixa densidade (LDL), 142 

colesterol de alta densidade (HDL), colesterol total, triglicerídeos. 143 
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O IMC foi obtido por meio da razão peso/altura ao quadrado, e classificado em: normal (IMC > 18,5 kg/m² e 144 

< 25,0 kg/m²), sobrepeso (IMC ≥ 25,0 e ≤ 29,9 kg/m
2
), e obeso (IMC ≥ 30,0 kg/m²).  Também foram 145 

divididos em dois grupos: peso normal (IMC > 18,5 kg/m² e < 25,0 kg/m²) e peso anormal (IMC ≥ 25,0 146 

kg/m²). 147 

De acordo com a meta recomendada pelo UKPDS, o valor de pressão arterial sistólica (PAS) considerado 148 

normal foi < 140 mmHg e o da pressão arterial diastólica (PAD) < 80 mmHg (9).  149 

Foram considerados dados laboratoriais como parâmetros de controle metabólico e, segundo a SBD, 150 

categorizados como bom controle metabólico aqueles que possuíam: HbA1c < 7%; glicemia plasmática de 151 

jejum < 100 mg/dl; glicemia plasmática pós-prandial < 160 mg/dl; LDL < 100 mg/dl; HDL > 40 mg/dl para 152 

os homens e > 50 mg/dl para as mulheres; colesterol total < 200 mg/dl; triglicerídeos < 150 mg/dl. Foram 153 

classificados como diabéticos com controle glicêmico adequado aqueles que apresentaram o nível de Hb1Ac 154 

< 7% (4). 155 

Analisou-se os dados com auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 156 

versão 22.0. As variáveis numéricas foram descritas como média, desvio padrão, mediana, valores máximos 157 

e mínimos. As variáveis categóricas, como frequências absolutas e relativas. Aplicou-se o teste t de student 158 

de amostras independentes para analisar as variáveis numéricas, e tabulações cruzadas para análises 159 

bivariadas entre variáveis categóricas. A significância estatística foi baseada no teste qui-quadrado de 160 

Pearson, com o p-valor < 0,05. 161 

Os dados analisados foram comparados com dados obtidos no mesmo centro de média complexidade 162 

(IPESAÚDE) e com a mesma metodologia deste trabalho no período de setembro a dezembro de 2016. Para 163 

avaliar se houve significância estatística, aplicou-se o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar o pressuposto 164 

de normalidade amostral. Foi utilizado o teste t de Student ou o teste de Mann-Whitney para grupos 165 

independentes (uma vez que as amostras não são pareadas), de acordo com padrão de normalidade da 166 

amostra. 167 
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A pesquisa atende as normas éticas exigidas pela Resolução 416/12 do Conselho Nacional de Saúde. Foi 168 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe e aprovada sob o número do 169 

CAAE 63079916.0.0000.5546. 170 

RESULTADOS 171 

A população do estudo foi constituída por 229 portadores de diabetes mellitus tipo 2, dos quais 149 (65,1%) 172 

eram do gênero feminino e 80 (34,9%), do gênero masculino. A idade mínima foi de 41 e a máxima de 90 173 

com uma média de 62,89 anos e desvio padrão de 9,623. 174 

Em relação aos parâmetros laboratoriais de controle glicêmico, os valores de hemoglobina glicada variaram 175 

de 5 a 16,8% com uma média de 7,90% ± 2,07. A glicemia de jejum teve uma média de 138,64±52,29 mg/dl. 176 

Já a glicemia pós-prandial média foi de 172,14±91,06 mg/dl. Dos 229 pacientes, 118 (51,5%) apresentaram 177 

bom controle do diabetes, enquanto 111 (48,5%) estavam com o DM mal controlado. Em 2016, o número de 178 

pacientes que tinham o DM controlado era de 24,8%, o que demonstra que houve aumento significativo (p = 179 

0,0001) da frequência de pacientes controlados. 180 

Dentre os 229 pacientes avaliados, 202 (88,2%) apresentavam pelo menos uma das comorbidades a seguir: 181 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia ou excesso de peso (sobrepeso ou obesidade). O excesso 182 

de peso estava presente em 185 (80,7%) dos pacientes, sendo que 102 (44,5%) tinham sobrepeso e 83 183 

(36,2%) eram obesos; 184 pacientes (80,3%) eram dislipidêmicos, e a HAS acometia 158 (69%) dos 184 

pacientes.  185 

A Figura 1 mostra a frequência de forma decrescente da presença de comorbidades nos pacientes analisados 186 

no estudo. 187 

O número de pacientes com excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) aumentou em relação aos dados 188 

coletados em 2016. Houve um aumento não significativo (p = 0,3249) de 78,4% em 2016 para 80,7% em 189 

2017. 190 
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Entre os 184 pacientes com dislipidemia, 123 (66,8%) eram mulheres e 61 (33,2%) homens; 155 (84,2%) 191 

realizavam tratamento, sendo 146 destes (94,2%) tratados com estatinas. Em relação ao controle metabólico, 192 

77 pacientes (41,8%) estavam com a dislipidemia bem controlada. Quando comparado aos dados coletados 193 

em anteriormente, o número de pacientes com dislipidemia controlada aumentou com significância 194 

estatística (p = 0,005), de 39,4% em 2016 para 41,8% em 2017. Em relação ao controle da dislipidemia, não 195 

houve diferença significativa entre os gêneros. Entre os pacientes do gênero masculino, apenas 27 (44,2%) 196 

tinham bom controle da dislipidemia, enquanto 50 mulheres (40,6%) estavam controladas quanto ao perfil 197 

lipídico (p = 0,738). Os níveis de HDL foram em média 50,50±13,51 mg/dl, LDL 101,6±39,37 mg/dl e 198 

triglicérides 149,3±98,21 mg/dl. Os valores médios encontrados em 2016 foram os seguintes: HDL de 199 

49,9±12,81, LDL de 104,07±37,89 e triglicérides de 145,29±94,11. 200 

Dos 158 hipertensos, 105 (66,5%) eram do gênero feminino e 53 (33,5%) do gênero masculino. 112 201 

hipertensos (70,8%) apresentavam bom controle da HAS, significativamente maior (p < 0,0001) que a taxa 202 

encontrada em 2016 de 39,4%. Entre os homens, 32 (60,3%) tinham controle pressórico adequado, enquanto 203 

80 (76,2%) tinham a HAS controlada. Neste caso as mulheres apresentaram um melhor controle pressórico 204 

(p = 0,039). Destes pacientes, 148 (93,7%) fazem uso de pelo menos um medicamento anti-hipertensivo. A 205 

pressão arterial sistólica (PAS) teve uma média de 130,35±15,41, enquanto a pressão arterial diastólica 206 

(PAD) foi em média 79,61±7,91. Os níveis pressóricos encontrados em 2016 foram uma PAS média de 207 

137,77±19,21 e PAD média de 82,41±10,49. 208 

A Figura 2 ilustra o número de pacientes que demonstraram estar dentro das metas de controle do DM, da 209 

HAS, da dislipidemia e de peso, comparando dados do atual estudo com o feito em 2016. 210 

DISCUSSÃO 211 

As limitações do presente trabalho estão relacionadas a um corte transversal e ao tamanho da amostra. O 212 

desenho transversal não permite estabelecer uma relação de causa e efeito, entretanto pode indicar a 213 

efetividade de ações planejadas que melhorem não só o controle glicêmico, mas também as comorbidades, 214 

no intuito de prevenir as complicações do diabetes. A amostragem não corresponde à totalidade dos 215 
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portadores de DM2 assistidos no Centro de Diabetes do IPESAÚDE, não sendo possível generalizar os 216 

achados descritos para toda a população dessa instituição. 217 

Outros estudos avaliaram o impacto de modelos especializados de atenção ao paciente diabético. O SDM 218 

(Staged Diabetes Management) é um modelo de atendimento programado ao diabético, desenvolvido pelo 219 

International Diabetes Center (IDC), Minneapolis (EUA), que contém um algoritmo e guia prático para 220 

médicos, nutricionistas e enfermeiros trabalharem em conjunto, estabelecendo critérios específicos para 221 

iniciar e mudar alguma terapia, visando uma melhor assistência e cuidado com o paciente com DM, 222 

reduzindo a variação na prática clínica multiprofissional. No Brasil, Leite et al. estudaram o impacto da 223 

implementação do SDM na melhora do controle glicêmico, perfil lipídico e pressão arterial, em um centro de 224 

diabetes de hospital privado em Curitiba. A equipe multiprofissional inclui endocrinologistas, nutricionistas, 225 

enfermeiras e assistente social. (10). 226 

Na avaliação do impacto do programa em relação ao controle de comorbidades, verificamos uma redução da 227 

PAS média na ordem de 7 mmHg (de 137,7 para 130,3 mmHg). No estudo realizado por Rao e Perreiah, a 228 

PAS média foi reduzida de 137 mmHg para 127 mmHg (8).  229 

Quanto aos níveis de LDL, mostrou-se uma redução de 104 para 101,6 mg/dl. No trabalho de Rao e Perreiah, 230 

o LDL médio diminuiu de 94 mg/dl para 73 mg/dl (8). Já no estudo publicado por Leite, os níveis de pressão 231 

arterial sistêmica e perfil lipídico não tiveram variação significativa (10). 232 

Na presente pesquisa, houve significativo aumento do número de pacientes com HAS bem controlada. Em 233 

2016 eram 39,4% dos pacientes, enquanto em 2017 este número chegou a 70,8%.  Em relação ao controle da 234 

dislipidemia, este estudo demonstrou um aumento de 31% para 41,8% após um ano. Rao e Perreiah 235 

demonstraram aumento na taxa de controle da HAS de 35% para 63%, enquanto o número de pacientes com 236 

bom controle da dislipidemia passou de 63% para 90% (8). O estudo de Mendoza-Romo et al. mostrou 237 

aumento do número de pacientes com PA < 140/90 mmHg de 88,6% para 94,3% após um ano de um 238 

programa similar de intervenção educacional.  239 
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Gomes et al. (2006) (REF) realizaram um estudo multicêntrico em 8 cidades brasileiras no período de um 240 

ano entre os anos de 2000 e 2001, avaliando o controle metabólico e comorbidades de paciente com DM2. 241 

Em relação aos níveis pressóricos, apenas 28,5% apresentaram a PAS controlada e 19,3% a PAD, percentual 242 

menor que a dessa pesquisa que evidenciou controle de 67,7% e 21,4% da PAS e PAD, respectivamente. No 243 

entanto, vale ressaltar que as metas entre os estudos são diferentes. No primeiro a meta foi PA menor que 244 

130/80 mmHg, no entanto nesse foi seguida as recomendações do UKPDS (140/80 mmHg). O sobrepeso ou 245 

a obesidade estavam presentes em 75,6% dos pacientes, proporção inferior a esse trabalho (82,1%). Quanto 246 

ao perfil lipídico, 20,6% tinham LDL controlado, 38,6% HDL, 54,8% triglicerídeos. Enquanto que no 247 

presente trabalho, 51,1% apresentaram LDL normal, 57,2% HDL e 60,2% triglicerídeos.  248 

Um estudo retrospectivo entre 2012 e 2013 em um serviço público de endocrinologia ambulatorial no Brasil 249 

semelhante a esse é o de Baptista e colaboradores (2015), que analisou as frequências de pacientes com DM2 250 

que alcançaram as metas de um bom controle clínico. O percentual daqueles que alcançaram as metas 251 

correspondeu a: 14,9% peso, 62,8% PAS, 82% PAD, 29,7% HDL, 58,2% LDL e 58% triglicerídeos. As 252 

taxas de controle encontradas por Batista (2015) foram mais próximas do atual trabalho do que as do estudo 253 

de Gomes (2006). 254 

Observou-se nesse estudo, portanto, significativo aumento não só do controle glicêmico, mas também das 255 

taxas de controle de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, demonstrando um benefício que não se 256 

limita ao controle do diabetes e se amplia ao controle das comorbidades. 257 

 258 

 259 

 260 

 261 

 262 
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FIGURAS 263 

  264 

 265 

Figura 1: Frequência (em %) em ordem decrescente das comorbidades apresentadas pelos pacientes 266 

estudados. 267 
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 276 

Figura 2: Frequência (em %) comparada entre os anos de 2016 e 2017 de pacientes dentro das metas de 277 

controle para o diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e peso normal.  278 
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