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Apresentação 

A definição do objeto deste estudo foi decorrente de um processo de desenvolvimento 

pessoal, permeado de questões de ordem técnica, que sempre acompanham o 

aperfeiçoamento profissional. A preocupação com aspectos práticos relac.ionados com o 

sistcma de saúde é uma característica presente em todo esse desenvolvimcnto profissional. 

A convergência de interesses de caráter pessoal, formação profissional e condições 

circunstanciais, proporcionaram o ambiente propício para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. A consolidação do tema proposto ocorreu como desenlace natural de uma linha 

de trabalho e a incorporação de novos conhecimentos e metodologias. A natureza desse 

estudo constituiu não somente um exercício metodológico, como também, basicamente, a 

coerência e continuidade de uma proposta de trabalho. 

A avaliação das intervenções médico-preventivas é uma necessidade crescente na área de 

saúde. A implementação de um programa de saúde pressupõe a avaliação da eficácia dos 

meios utilizados e de sua própria efetividade. O processo avaliativo é responsável pelo 

retorno das informações disponíveis, aos profissionais e população envolvidos em um 

determinado programa de saúde, de maneira a propiciar o adequado desenvolvimento e 

continuidade do mesmo. A ausência destas avaliações acarreta um risco de comprometer 

todo um programa de saúde e a dinâmica do próprio sistema de saúde. 

Nesta perspectiva, particularmente, a avaliação da eficácia de medicamentos utilizados na 

prevenção de doenças é fundamental. O crescente desenvolvimento das doenças crônico

degenerativas, tais como o diabetes, e suas complicações, impuseram um elevado ônus à 

sociedade. Assegurar a prevenção, a nível primário e secundário, com medicamentos 

eficazes e intervenções efetivas, é essencial ao processo de combate dessas doenças. Dessa 



m,lllelra, ao propormos realizar uma meta-análise, das avaliações da efiéácia das 

intervenções medicamentosas pra o controle dos lipídios plasmáticos na prevenção de 

doenças cardiovasculares em diabetes tipo 2, a expectativa é contribuir de uma forma 

consistente para esse corpo de conhecimento, e para a atuação prática e efetiva da 

prevenção desta doença. 

Estas tarefas são sempre árduas e, com certeza, não as alcançaríamos, se não pudessemos 

contar com ajuda e colaboração de outros. Assim sendo, gostaria de externar meus 
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Abstract 

Objective 

To analyze the heterogcneity and combination oI' reslIlts from clTicacy evalllation stlldics 01' drug 

interventions aimed to control plasma lipids in cardiovasclllar diseases prevention in type 2 

diabetes. 

Methods 

It was accomplished a systematic literature review, using Medline and Cochrane Library data base. 

It was identified randomized clinicai trials published from 1980 to 2003. The meta-analysis was 

conduclcd based in an established previous eligibility criteria. The analysis was bascd in lhe 

heterogeneity of the studies and the ca\culation of a summary estimate, by the random effect 

mode!. 

Results 

In the final analysis were incJuded eight studies that evaluated the efficacy of the drug conlrol or 
plasma lipids in the cardiovascular diseases prevention in type 2 diabetes. Among these studies. 

six evaluated the efficacy of HMG CoA enzyme inhibitor (statins) and two fibric acid 

Derivate. The summary estimate of ali studies combined was RR = 0.615 (CI 959'0 0.56 - 0.69). 

The subgroup analysis according the type of prevention showed a reduction of 44% in the primary 

prevention intervention and 36% in secondary prevention. 

ConcJusions 

The efficacy of drug interventions aimed to control plasma lipids in cardiovascular diseases 

prevention in type 2 diabetes was shown based in the more recent research analysis that proposed 

to do this evaluation. The summary estimate of the combined studies indicaled a 39% reduction of 

the cardiovascular events in diabetic patients treated by plasma lipids control medicines. This study 

reinforced lhe recommendation to treatment and control of this cardiovascular diseases risk factor 

in type 2 diabetes, particularly in primary prevention. 



Resumo 

Objetivo 

Analisar a heterogeneidade e a combinação dos resultados dc estudos sobre a eficácia de 

intervenções medicamentosas para controle de lipídios plasmáticos na prevenção de doenças 

cardiovasculares em pacientes portadores de diabetes tipo 2. 

Métodos 

Foi realizad<;l uma revisão sistemática da literatura, por intermédio dos bancos de dados MEDLlNE 

e Cochrane, onde foram identificados os ensaios clínicos randomizados, referentes ao assunto cm 

questão, publicados entre 1980 e 2003. A meta-análise foi efetuada, incluindo os estudos 

selecionados, de acordo com os critérios de elegibilidade previamente estabelecidos. Para tanto 

utilizou-se a análise de heterogeneidade dos estudos e o cálculo da estimativa sumária, com base no 

modelo de efeitos aleatórios. 

Resultados 

Na análise final foram incluídos 8 estudos que avaliavam a eficácia do controle medicamentoso dos 

lipídios plasmáticos na prc-.;enção de doenças cardiovasculares em diabetes tipo 2. Dentre estes 

estudos, 6 avaliaram a eficácia dos inibidores da enzima HMG CoA reductase (statins), e os dois 

restantes, os derivados de ácido fíbrico. A estimativa sumária dos estudos combinados foi 

calculada, e apresentou o RR de 0.615 (IC95% 0.56 - 0.69). A análise de subgrupo segundo o tipo 

de prevenção apresentou uma redução de 44% nas intervenções a nível primúrio de prevenção e 

36% a nível secundário. 

Conclusões 

A eficácia das intervenções medicamentosas para controle dos Iípidios plasmúticos na prevenção de 

doenças cardiovasculares em pacientes portadores de diabetes tipo 2 foi fundamentada, com base 

na anúlise das pesquisas realizadas nos anos mais recentes, que propuseram-se a realizar esta 

avaliação. A estimativa sumária destes estudos indicou uma redução aproximada de 39% dos 

eventos cardiovasculares em pacientes diabéticos tratados com medicamentos para controlar os 

lipídios plasmáticos.Este estudo reforça a recomendação para tratamento e controle deste fator de 

risco de doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2, particularmente em prevenção 

primária. 




























































































































































































































