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RESUMO 

 

Buehler AM. Efeito do controle intensivo de glicemia versus controle convencional em 
pacientes com Diabetes Mellitus tipo II: uma revisão sistemática com meta-análise de 
ensaios clínicos randomizados. [tese (Doutorado em Fisiologia e Biofísica)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010.  

 

 

Dados de ensaios clínicos randomizados que incluíram grande número de pacientes  ja 

demostraram que o controle mais intensivo do diabetes diminui o risco de eventos 

microvasculares em pacientes com diabetes melito  tipo 1 e tipo 2 diabetes. No entanto,  

o quanto o controle intensivo da glicose reduz eventos cardiovasculares e mortalidade 

total é incerto. Nós sumarizamos os efeitos clínicos do controle intensivo da glicemia 

versus controle convencinal em pacientes com diabetes tipo 2. Pesquisamos 

sistematicamente as principais bases de dados eletrônicos Medline, Embase, Cochrane 

Library e ISI do Knowledge, sem utilizar limites de linguagem e sem limitar por 

período. Dois revisores independentes triaram os artigos por título e  resumos e textos 

completos para inclusão de ensaios clínicos randomizados que incluiram pacientes com 

diabetes tipo 2 e que visavam dois níveis de intensidade da glicemia bem definidos por 

um período de seguimento de, pelo menos, um ano. Nós investigamos os eventos 

microvasculares (retinopatia, deteriorização visual, neuropatias, nefropatias), eventos 

cardiovasculares (mortalidade cardiocascular, infarto do miocárdio (IAM) não-fatal, 

acidente vascular cerebral não fatal e amputação de membros), todas as causas de 

mortalidade e de episódios de hipoglicemia. Utilizamos o modelo de efeitos aleatórios 

de meta-análise para obter o risco relativo (RR) como estimativa de efeito e avaliados 

heterogeneidade estatística entre os ensaios utilizando a estatística I2. Foram incluídos 

sete estudos envolvendo 27.814 pacientes. Em relação aos eventos cardiovasculares, o 

controle intensivo da glicemia reduziu o risco relativo de IAM não-fatais em 17% [RR 

0,83 IC95% (0,71-0,97)] e amputação do membro em 36% [RR 0,64 IC95% (0,43-

0,96)]. Para eventos microvasculares, o controle intensivo da glicemia reduziu o risco 

relativo de progressão da retinopatia em 20% [RR 0,80 IC 95% (0,71-0,91)], a 

incidência de neuropatia periférica em 6% [RR 0,94 IC 95% (0,89-0,99)], a incidência 

de nefropatia em 35% [RR 0,65 95 % IC (0,43-0,98)], a progressão da nefropatia em 



45% [RR 0.55 95% IC (0,37-0,80)] e a incidência de em 22% [microalbuminúria RR 

0,78 IC 95% (0,65- 0,92)]. Em relação aos eventos hipoglicêmicos, o controle intensivo 

da glicemia aumentou o risco de episódios severos de hipoglicemia em 97% [RR 1,97 

IC 95% (1,33-2,92)]. Não houve diferenças entre o controle glicêmico intensivo e 

convencional em relação à mortalidade total,  mortalidade cardiovascular e outros 

resultados. Conclui-se que controle intensivo da glicose reduziu o risco de alguns 

eventos micro e macrovasculares, sem redução na mortalidade geral e mortalidade 

cardiovascular, porém as custas do dobro da incidência de episódios severos de 

hipoglicemia 

 

Palavras-chave: Diabetes melito tipo II. Doenças cardiovasculares. Glicemia. Revisão 

sistemática. Meta-análise.  



 

ABSTRACT 
 

 

Buehler AM. Effect of intensive glycaemic control versus conventional control in 
patients with Diabetes Mellitus type II: A systematic review with meta-analysis of 
randomized controlled trials [Ph.D. thesis (Physiology and Biophysics)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010.  
 

 

Data of larger clinical trials have showed more intensive diabetes control prevents 

microvascular events with both type 1 and type 2 diabetes. However whether intensive 

control of glucose reduces cardiovascular events and total mortality is conflicting. We 

summarize clinical effects of intensive versus conventional glucose control in patients 

with type 2 diabetes. So, we systematically searched the main electronic data bases 

Medline, Embase, Cochrane Library and ISI of Knowledge with no limits of language 

and time. Two independents reviewers screened title and abstracts and full-text articles 

to include randomized controlled trials with type 2 diabetes patients which aimed two 

levels of intensity glycemic and a follow-up period for at least one year.   We 

investigated microvascular events (retinopathies, visual deteriorization, neuropathies, 

and nephropathies), cardiovascular events (cardiocascular mortality, non-fatal 

myocardial infarction (MI), non-fatal stroke and limb amputation), all-cause mortality 

and hypoglycemic episodes. We used a random-effects meta-analysis to obtain a 

relative risk (RR) effects estimates and assessed statistical heterogeneity across trials 

using I2 statistics.  We included 7 trials involving 27,814 patients. For cardiovascular 

events, intensive glucose control reduced the relative risk for non-fatal MI in 17% [RR 

0.83 95%CI (0.71-0.97)] and limb amputation in 36% [RR 0.64 95%CI (0.43-0.96)]. 

For microvascular events, intensive glucose control reduced the risk progression of 

retinopathy [RR 0.80 95% IC (0.71-0.91)], incidence of peripheral neuropathy [RR 0.94 

95%IC (0.89-0.99)], incidence of nephropathy [RR 0.65 95% CI (0.43-0.98)], 

progression of nephropathy [RR 0.55 95%IC (0.37-0.80)] and incidence of 

microalbuminuria [RR 0.78 95%IC (0.65-0.92)]. Related to hypoglycemic events, 

intensive glucose control rises the risk of major hypoglycemic episodes up to 97% [RR 

1,97 95%IC (1.33-2.92)]. There were no differences between intensive and conventional 

glucose control regarding all causes of mortality, cardiovascular mortality and others



 outcomes. We have concluded that Intensive glucose control reduced the risk for some 

macrovascular and microvascular events, without reduction on all-cause mortality and 

cardiovascular mortality. Also, it increases the risk for major hypoglycemic episodes.  

 

Key Words: Diabetes mellitus type II. Cardiovascular diseases. Glycemia. Systematic 

review. Meta-analysis.  
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INTRODUÇÃO  

 

1.1 Diabetes melito tipo II: prevalência e incidência 

 

           O Diabetes melito tipo II é uma das doenças crônico-degenerativas de maior 

prevalência (1). Além disto, o número de pessoas com diabetes está aumentando devido 

ao crescimento populacional, maior expectativa de vida, urbanização, aumento na 

prevalência de obesidade e inatividade física (2).  

          Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2000, havia 171 milhões de 

pessoas em todo o mundo com Diabetes. Destas, mais de 90% são portadoras de 

Diabetes melito tipo II. A projeção é que o número de pessoas com diabetes irá mais do 

que dobrar nos próximos 25 anos, alcançando o total de 366 milhões em 2030 (1). A 

maioria desta população é proveniente de países em desenvolvimento e esta projeção 

pode estar subestimada, dado o aumento na prevalência da obesidade nestes países. 

         Nos Estados Unidos da América 23.6 milhões de pessoas são portadoras de 

diabetes melito e apenas em 2005 a prevalência aumentou 13,5% (3). Em 2007 

ocorreram 1.6 milhões de novos casos em pessoas com idade superior a 20 anos.  

          O Brasil ocupa o 8° lugar nos países com maior número de pessoas com diabetes 

melito, com 4,6 milhões de pessoas portadoras (dados de 2000) (4,5).  

         O diabetes melito aumenta a incidência e acelera o curso de inúmeras doenças 

cardiovasculares. O risco de desenvolver doença arterial coronariana em diabéticos é 

duas a quatro vezes o risco de não-diabéticos (6). Dados de um estudo de coorte (7) 

demonstram que a incidência de infarto do miocárdio em sete anos foi de 20% entre 

diabéticos, comparado com 3,5% em não diabéticos e que os pacientes portadores de 

diabetes sem infarto prévio tinham o mesmo risco de um evento coronariano agudo 

subseqüente que os pacientes não diabéticos com história de infarto prévio. 

           No Registro OASIS (8), um estudo de 6 nações sobre angina instável e infarto do 

miocárdio sem onda Q, o diabetes  aumentou independentemente o risco de morte em 

57%. Ainda, a mortalidade em 5 anos após infarto do miocárdio foi de 50% em 

pacientes diabéticos, mais que o dobro do que em pacientes não-diabéticos (9). 

          Evidências epidemiológicas confirmam a associação entre diabetes e aumento da 

prevalência de doença arterial periférica (DAP). Indivíduos com diabetes têm risco 

aumentado de 2 a 4 vezes para DAP (10) e índices anormais tornozelo-braquial 
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variando 7até 16,0% (valores normais 0,91 a 1,30) (11). A duração e severidade da 

diabetes correlacionam com a incidência e extensão da DAP (12). Ainda, pacientes com 

diabetes mais comumente desenvolvem formas sintomáticas de DAP, claudicação 

intermitente e amputação (13). Na coorte de Framingham (14), a presença de diabetes 

aumentou o risco para claudicação em 3,5 vezes em homens e 8,6 vezes em mulheres. 

              Diabetes afeta adversamente a circulação arterial cerebrovascular, similarmente 

aos efeitos na vasculatura coronária e periférica.  O risco de acidente vascular cerebral 

(AVC) aumenta 150% a 400% em pacientes com diabetes (15,16) e um controle não 

adequado de glicemia está diretamente relacionado com o aumento do risco para AVC. 

No estudo MRFIT (17) que incluiu 347.978 homens, os que tomavam medicações para 

diabetes tiveram 3 vezes mais chance de desenvolverem AVC (p=0,01). O diabetes 

também afeta o prognóstico do AVC. Aumenta o risco de demência em mais de 3 vezes 

(18), dobra o risco de recorrência de AVC (19) e aumenta a letalidade (20). 

            

1.2  Revisão de literatura 

1.2.1 Fisiopatologia do diabetes melito tipo II 

 

          O diabetes melito tipo II é uma doença crônico-degenerativa, multifatorial. 

Comumente, é caracterizada pela combinação de resistência insulínica, hiperglicemia e 

falência das células beta-pancreáticas, responsáveis pela produção e secreção de 

insulina (21). 

         Resistência insulínica é definida como uma diminuição de resposta da célula alvo 

às concentrações de insulina que são expostas (22). É mais comumente evidenciada em 

musculatura esquelética, tecido adiposo e fígado. O prejuízo da sensibilidade insulínica 

compromete sua atividade de maneira distinta em cada órgão ou tecido. Na musculatura 

esquelética acarreta diminuição da captação da glicose circulante por estas células pela 

diminuição da translocação do transportador de glicose GLUT4 para a membrana 

celular. Esta translocação é realizada mediante ativação da via de sinalização da insulina 

nestas células, que está comprometida com a resistência (23). No fígado, a insulina 

diminui a liberação de glicose, por inibir a glicogenólise e a expressão de enzimas-

chaves da gliconeogênese. Na resistência à insulina, ocorre, portanto, uma constante 

liberação de glicose do fígado para a circulação, decorrente desta quebra de glicogênio 



 

 

8 

 

hepático (24), que contribui para a hiperglicemia no diabético. No tecido adiposo, a 

insulina inibe a lipólise diminuindo a atividade do lipase hormônio sensível. Com a 

resistência à insulina, aumenta a liberação de ácidos graxos livres na circulação, levando 

à perda de homeostase lipídica, disfunção de produção e secreção de inúmeros 

hormônios e adipocinas, que contribui para um estado inflamatório sistêmico (25). 

           As causas da resistência insulínica podem ser genéticas e/ou adquiridas. As 

causas genéticas ou predisposições são pouco compreendidas, mas ilustradas por alguns 

achados. Evidências apontam para um metabolismo glicêmico não-oxidativo reduzido 

em musculatura esquelética, associados com uma redução de formação de glicogênio 

muscular, em filhos de pais diabéticos (26). Também pode haver o comprometimento 

genético de proteínas importantes na cascata de sinalização da insulina, prejudicando a 

ação da insulina nos tecidos (27). Mesmo assim, qualquer componente genético deve 

interagir com fatores ambientais para que o desenvolvimento da resistência insulínica 

possa evoluir para a condição patológica. Em sociedades ocidentais, os fatores de risco 

mais comuns de diabetes melito tipo II são a obesidade, sedentarismo e idade, todas 

estas geralmente associadas entre si (28). 

          A disfunção do sistema adiposo ocasionada pela obesidade parece ser a gênese da 

resistência insulínica. A obesidade é um processo crônico, acarretado pelo constante 

balanço energético positivo, caracterizado pela ingestão excessiva de nutrientes e/ou 

pouco gasto energético. Indivíduos obesos são caracterizados por um maior fluxo de 

quebra de triglicérides e liberação, de ácidos graxos livres, e estes são importantes 

mediadores da resistência insulínica (29). A perda de peso diminui este fluxo de ácidos 

graxos e melhora a sensibilidade à insulina (30). 

         O processo de aquisição de peso acontece paralelamente à hiper-funcionalidade 

das células beta-pancreáticas, que respondem ao excesso de nutrientes circulantes com 

um aumento na liberação de insulina. Em um primeiro momento, esta resposta 

compensatória de liberação exacerbada de insulina consegue manter os níveis de glicose 

em seu patamar normal. Entretanto, dada a constância do estímulo, este mecanismo 

compensatório não consegue se sustentar, pois os tecidos se tornam resistentes à ação da 

insulina, mesmo em concentrações anormalmente elevadas (31). O estímulo constante e 

a maior produção e liberação de insulina, alteram o padrão secretório das células beta-

pancreáticas, levando à sua falência, estabelecendo a intolerância à glicose, e 

conseqüente progressão para o diabetes (32). A hiperglicemia, por si só, já é tóxica para 
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as células beta pancreáticas, levando à sua morte por estresse oxidativo (33). Entretanto, 

é necessário considerar que evidências experimentais (34) sugerem que ratos 

homozigóticos para o gene db desenvolvem diabetes com severo dano nas β- células. 

Ainda, a proporção de β- células diminui com a idade neste genótipo, mas não em ratos 

não diabéticos db/m e m/m. O conteúdo de insulina nas ilhotas é menor, mas o conteúdo 

de triglicérides foi maior nos db/db que nos demais genótipos. A expressão do perfil do 

gene específico da célula de ilhota, analisado por micro dissecção e achados 

morfológicos, sugerem um aumento de apoptose nas β- células, estresse oxidativo e 

estresse de retículo em ratos db/db. Adicionalmente, houve um aumento na expressão 

genética de insulina I e II, fator bcl-2 anti-apoptótico e ERK-1 em ratos db/m, sugerindo 

que heterozigotos para db, mas não homozigotos, adquirem um mecanismo 

compensatório supressor de apoptose de células β- pancreáticas, aumentando a 

capacidade da função destas células (34).             

           Com o aumento do fluxo de ácidos graxos livres circulantes, a musculatura 

esquelética e fígado não conseguem metabolizar por completo a excessiva quantidade 

de ácidos graxos captados por estas células. Isto leva a acumulação intracelular de 

intermediários metabólicos destes ácidos graxos (DAG, ceramidas, acilcarnitinas), que 

se acumulam na musculatura esquelética e fígado e regulam negativamente a ação da 

insulina, por ativarem inúmeras serina cinases, incluindo JNK1, IKKβ e PKC-θ (35). A 

ativação destas serinas cinases é significante porque estas representam a ligação 

potencial entre obesidade, inflamação e regulação negativa da ação da insulina (36).  

           O excesso de ácidos graxos circulantes e conseqüente hiperplasia das células 

adiposas levam à morte dos adipócitos, via comprometimento da oxigenação (hipóxia) e 

estresse de retículo (37,38). Um possível mecanismo seria via ativação da via JNK1 e 

IKK/NF-κβ, ativado pela hipóxia, que aumentam a expressão de genes envolvidos na 

inflamação e estresse de retículo endoplasmático. A ativação destas vias leva a liberação 

de quimiocinas e subseqüente recrutamento e ativação dos macrófagos circulantes (ação 

parácrina). Via ciclo de retroalimentação, estes macrófagos promovem o recrutamento e 

infiltração de macrófagos adicionais da medula no tecido adiposo, com maior liberação 

de citocinas inflamatórias e uma resposta mais efetiva, terminando com morte das 

células adiposas. Estes efeitos parecem ser mais pronunciados no tecido adiposo 

visceral do que no tecido adiposo subcutâneo e compromete a sensibilidade dos tecidos 

à insulina (39).                                                                                                                                                 
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          A resistência insulínica sistêmica é um processo complexo, que reflete a interação 

de múltiplos órgãos e sistemas e uma variedade de sobreposições, mas 

mecanisticamente distintas, de vias de sinalização e metabolismo. Também se deve dar 

atenção aos fatores genéticos, mencionados anteriormente, e do papel do sistema 

nervoso central coordenando todos os sistemas. A resistência insulínica é o maior 

preditor do desenvolvimento da diabetes tipo II e este processo precede a hiperglicemia. 

1.2.2 Diabetes melito Tipo II e doenças cardiovasculares 

           O estado metabólico anormal que acompanha o diabetes melito causa disfunção 

arterial. Anormalidades relevantes incluem hiperglicemia crônica, dislipidemia e 

resistência insulínica. Estes fatores tornam as artérias susceptíveis à aterosclerose. O 

diabetes altera a função de múltiplos tipos de células, incluindo o endotélio, células 

musculares lisas e plaquetas, indicando a extensão da disfunção vascular nesta doença 

(40).  

          Uma única camada de células endoteliais recobre a camada interna de todos os 

vasos sanguíneos, promovendo uma interface metabolicamente ativa entre o sangue e 

tecido que modula o fluxo sanguíneo, absorção de nutrientes, coagulação e trombose e a 

diapedése leucocitária (41). Além disso, sintetiza importantes substâncias bioativas, 

incluindo óxido nítrico e outras espécies reativas do oxigênio, prostaglandinas, 

endotelina e angiotensina II, que regulam as funções dos vasos sanguíneos e sua 

estrutura. Todas estas propriedades inibem o processo aterosclerótico e protegem os 

vasos sanguíneos de sofrerem as lesões características desta doença. 

           A relação entre diabetes melito e doenças micro e macrovasculares tem sido 

atribuída à associação entre hiperglicemia, inflamação crônica e disfunção endotelial 

(DE) (42). O diabetes melito (DM) acarreta disfunção endotelial por prejudicar, por 

vários mecanismos, o sistema de vasodilatação endotélio-dependente mediado por 

óxido nítrico (NO), antes da formação do ateroma (43).  

          Em condições normais, o NO é produzido pela óxido nítrico-sintase endotelial 

(eNOS), que é uma NOS constitutiva e produz NO em endotélio vascular sob condições 

basais. O óxido nítrico é um potente vasodilatador e é o principal mediador endotelial 

do relaxamento vascular (44). Ainda, ele inibe a ativação plaquetária (adesão e 

agregação), limita a resposta inflamatória, por reduzir a migração e adesão leucocitária 

no endotélio, inibe a síntese de DNA, mitogênese e a proliferação de células da 
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musculatura lisa vascular (45), além de ser responsável pela regulação da pressão 

sangüínea e contratilidade do músculo cardíaco (46). 

          A hiperglicemia crônica aumenta a expressão da eNOS e a liberação de NO (47). 

Contudo, ocorre aumento concomitante do radical superóxido, um potente oxidante. 

Estes ânions inativam o NO e levam à produção de peroxinitrito (ONOO-) que 

apresenta ação citotóxica, oxidando o cofator para produção de NO, tetrahidrobiopterina 

e promovendo também a produção de superóxido, em vez de NO. A oxidação da 

tetrahidrobiopterina leva ao desacoplamento da eNOS. O desacoplamento é uma 

situação em que a transferência de elétrons na cadeia oxidativa não se completa 

adequadamente. Os elétrons se desprendem de suas camadas energéticas e são captados 

pelo oxigênio molecular, gerando mais radicais livres. O desacoplamento da eNOS é, 

portanto, um importante mecanismo inicial de DE(48,49).  

           A produção de óxido nítrico prejudicada pela formação de espécies reativas do 

oxigênio também é atribuída ao aumento no fluxo de ácidos graxos do tecido adiposo 

decorrente da resistência insulínica neste tecido. Estes ácidos graxos ativam a enzima 

sinalizadora proteína cinase C, que por sua vez induz a síntese da enzima NADPH 

oxidase, que também contribui para produção de superóxido. Também inibem a PI-3 

cinase, que é uma importante enzima da via eNOS (50).  

          Ainda, o estado diabético aumenta a produção de vasoconstritores, principalmente 

a endotelina-1, que ativa os receptores de endotelina-A na musculatura lisa, induzindo 

vasoconstrição, além de induzir a hipertrofia da musculatura lisa vascular e aumentar a 

retenção renal de sal e água, estimulando o sistema renina-angiotensina (51), com o 

conseqüente aumento do vasoconstritor angiotensina II (52). Vale ressaltar que a própria 

disfunção do tecido adiposo culmina com a maior produção de angiotensinogênio, 

angiotensina II e renina, além do aumento da atividade da enzima conversora de 

angiotensina II, que aumenta a pressão arterial (53). A angiotensina II parece prejudicar 

a sinalização intracelular da insulina similarmente ao TNF-α e aos ácidos graxos livres 

levando a redução na captação de glicose e contribuindo para o estado hiperglicêmico 

(54).  

          A hiperglicemia gera glicação de inúmeras substâncias, que ativam receptores 

celulares e aumentam a ativação do fator nuclear de transcrição β e proteína 1 ativada. 

Estes fatores regulam a expressão de genes codificadores de inúmeros mediadores de 

aterosclerose, como, por exemplo, moléculas de adesão da superfície endotelial para 
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células leucocitárias, quimiocinas recrutantes de leucócitos para a parede vascular e 

mediadores pro inflamatórios encontrados no ateroma, incluindo IL-1 e TNF-α.(55,56). 

Anormalidade lipídicas comumente encontradas em diabéticos e o excesso de ácidos 

graxos livres na circulação também aumentam o fator nuclear de transcrição β, com a 

subseqüente expressão de citocinas e moléculas de adesão celular (57). 

           O colágeno confere estabilidade mecânica às placas fibrosas formadas. Algumas 

destas citocinas prejudicam a síntese de novo de colágeno pelas células musculares lisas 

vasculares, podendo levar a uma ruptura precoce destas placas, desencadeando a 

formação de trombos (58).   

           Lesões ateroscleróticas avançadas em pacientes diabéticos possuem menor 

quantidade de células de musculatura lisa vascular quando comparadas com os controles 

(59). Em parte, esta deficiência pode ser atribuída ao diabetes, já que a hiperglicemia 

glica resíduos no LDL- colesterol, que induz apoptose nestas células musculares lisas 

(60). 

           O potencial trombótico ocasionado pelo diabetes melito envolve uma série de 

mecanismos. As plaquetas estão diretamente envolvidas na formação do trombo. A 

concentração de glicose em seu interior reflete a concentração sanguínea, uma vez que a 

entrada de glicose nas mesmas não depende da insulina (61). Nas plaquetas, assim como 

nas células endoteliais, níveis elevados de glicose ativam a proteína cinase C, diminuem 

a produção de óxido nítrico derivado de plaquetas e aumentam a formação de espécies 

reativas do oxigênio (62). A produção do peroxinitrito também diminui a síntese da 

prostaciclina, um prostanóide vasodilatador e antiplaquetário, que contribui para a 

formação dos trombos (63).   

         A capacidade fibrinolítica também está prejudicada, devido aos elevados níveis 

dos inibidores do ativador de plasminogênio tipo I em lesões ateroscleróticas (64). O 

estado diabético (hiperglicemia e hiperinsulinemia) aumenta a expressão de fator 

tecidual, um potente pro coagulante, e fatores de coagulação plasmáticos como fator VII 

e diminuição dos níveis de anticoagulantes endógenos, como antitrombina III e proteína 

C funcional (65,66). 

         Agindo em conjunto, as anormalidades decorrentes do estado diabético produzem 

em um estado pró-trombótico persistente (67). 
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          Todas estas alterações associadas ao longo do tempo (cronicidade dos estímulos), 

sem uma mudança de estilo de vida ou tratamento clínico para compensar tais efeitos, 

propiciam a ocorrência de eventos cardiovasculares.  

 

1.3  Justificativa da revisão sistemática 

 
          Os dados prévios dos estudos que avaliaram o controle intensivo de glicemia na 

incidência de desfechos clínicos micro e macrovasculares são divergentes em relação 

aos resultados encontrados. Em relação aos desfechos macrovasculares, o estudo 

UKPDS (68,69), por exemplo, não encontrou diferenças estatisticamente significantes 

entre o tratamento intensivo e convencional nos desfechos mortalidade total e 

mortalidade cardiovascular. Entretanto, demonstrou uma redução de risco relativo de 

19% na incidência de infarto agudo do miocárdio (IAM) não-fatal. Já o estudo 

ACCORD (70) foi interrompido precocemente por uma maior incidência de mortalidade 

total e cardiovascular no grupo do tratamento intensivo, apesar de também ter 

encontrado uma RRR de 21% para IAM não-fatal. O estudo ADVANCE (71), que 

randomizou 11.140 pacientes, não encontrou diferenças entre o tratamento intensivo e 

convencional em relação a nenhum desfecho macrovascular avaliado. Para os eventos 

microvasculares, os estudos também são divergentes. Assim, o estudo UKPDS (72,73) 

demonstrou uma RRR de 17% na progressão de retinopatia e uma RRR de 33% na 

incidência de nefropatia. Já o estudo VADT (74) não encontrou diferenças entre o 

tratamento intensivo e convencional para estes desfechos.  

          Ainda, estes estudos têm seus níveis intensivos de glicemia alcançados por 

protocolos clínicos muito diferentes em relação ao número e classe de hipoglicemiantes 

utilizados, bem como as dosagens utilizadas. O estudo Kumamoto (75), por exemplo, só 

utilizou insulina nos pacientes, sem o uso de nenhum outro agente hipoglicemiante. O 

próprio estudo ACCORD (76) teve 59,1% dos pacientes alocados para o tratamento 

intensivo utilizando 3 classes de agentes hipoglicemiantes que não a insulina. 

          Evidências provindas de revisões sistemáticas e meta-análise não estavam 

disponíveis até o ano de 2009, quando foram publicadas, sequencialmente, as duas  

revisões sistemáticas sobre a análise de eventos cardiovasculares, uma em Maio e outra 

em Setembro (77,78). Entretanto, ambos os trabalho diferiram em relação ao número e 
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estudos incluídos. Também avaliaram apenas eventos macrovasculares, excluindo as 

análises de eventos microvasculares.  

          A continuidade da presente revisão sistemática se justifica por contemplar 

análises complementares às revisões sistemáticas prévias, como as analises dos 

desfechos microvasculares nos estudos que os reportam, além da avaliação da qualidade 

da evidência para os principais desfechos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

As análises e resultados nos permitem concluir que não há evidências que 

permitam indicar um nível de intensidade glicêmica tão restrito quanto uma 

hemoglobina glicada próxima aos níveis de normalidade, como os alcançados pelos 

estudos ADVANCE e ACCORD. Se o paciente responder a um tratamento 

prontamente, sem o uso de uma poli farmácia em doses máximas, parece não haver 

problemas. Entretanto, se for necessária aq utilização de diferentes classes de agentes 

hipoglicemiantes, em pacientes mais idosos, com doenças cardiovasculares prévias, 

anos de história natural de doença não comprovadamente controlada adequadamente, 

parece não ser indicado. Provavelmente uma HbA1c < 7.0%, já utilizada na prática 

clínica por diversas diretrizes, já evidencia benefícios microvasculares importantes, 

podendo ou não agregar benefícios macrovasculares ao longo do tempo. 

Parece imprudente utilizar os dados das meta-análises para sugerir atualizações 

de diretrizes, visando alvos glicêmicos mais conservadores que os preconizados 

atualmente, dado o perfil de pacientes incluídos nos estudos analisados. Expô-los ao 

aumento de risco de mortalidade e o dobro do risco de incidência de episódios severos 

de hipoglicemia parece não sobrepor os potencias benefícios do controle intensivo de 

glicemia. 
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