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RESUMO
O  Diabetes  mellitus  (DM)  e  a  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  são  doenças  de  alta  prevalência  e  incidência
crescente no mundo. Nos últimos anos, dados demonstraram a eficácia do tratamento da HAS na redução da resistência
periférica  um dos principais  tipos de complicações do  DM.  Com base nessas  considerações,  a  presente  pesquisa
objetiva demonstrar se há ou não interação de fármacos anti-hipertensivos no aumento da captação de glicose pelos
tecidos periféricos através da insulina, buscando beneficiar pacientes portadores de ambas doenças. Os fármacos anti-
hipertensivos destacados na pesquisa que podem propiciar benefício são de duas classes, Antagonistas dos canais
decálcio, metabolicamente neutros que não interferem desfavoravelmente na glicemia e, β-bloqueadores de 3° geração
têm impacto neutro ou até podem melhorar o metabolismo de glicose, em decorrência do efeito de vasodilatação com
diminuição da resistência periférica. O presente estudo será realizado através de coleta de dados obtidos nas unidades
básicas de saúde de Mandaguari, localizado na cidade de Mandaguari-PR, a partir de prontuários médicos de pacientes
do programa Hiperdia do Sistema Único de Saúde (SUS),  que realiza acompanhamento de hipertensos diabéticos.
Sendo prontuários compostos por pacientes do sexo masculino e feminino com idade entre 40 e 60 anos. Os dados
coletados serão analisados segundo os seguintes critérios:  determinar  o  tipo  de DM (DM1/DM2);  dose  de insulina
administrada; classes de anti-hipertensivos utilizadas. Frente a essas considerações espera-se determinar a colaboração
significativa  dos  fármacos  anti-hipertensivos  estudados  para  a  diminuição  da  resistência  periférica  a  insulina  dos
pacientes avaliados.

PALAVRAS-CHAVE:Anti-hipertensivos, resistência à Insulina, Hiperdia.

1 INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico originado da incapacidade das células de
incorporar glicose, resultante da falha na secreção e/ou ação da insulina. A principal consequência
desta disfunção é hiperglicemia (aumento da glicose sanguínea) e suas principais características
são: poliúria, polidipsia e polifagia (YOON; JUN, 2005). É uma doença que afeta aproximadamente
7,6% da população Brasileira entre 30 a 60 anos (SDB, 2014). 

Existem dois tipos principais da doença: o DM tipo 1 (DM1) e o DM tipo 2 (DM2). O DM1 é
conhecida como diabetes juvenil, pois ocorre em pessoas com menos de 30 anos e é dependente
de insulina. O tipo I é resultante dadestruição das células β-pancreáticas das ilhotas de Langerhans
perdendo a produção da insulina. A destruição pode ocorrer por fatores genéticos, ambientais (como
o vírus da rubéola e a caxumba) ou por anticorpos (são marcados pela autoimunidade contra as
células  β,  causando danos irreversíveis  no pâncreas,  o  próprio  organismo destrói  suas células,
levando  ao  aumento  da  glicose  no  sangue  por  déficit  absoluto  de  produção  de  insulina)
(BRASILEIRO FILHO; BOGLIOLO, 2011). 

Embora possa cursar de forma assintomática, os distúrbios decorrentes da falha na secreção
de secreção de insulina em crianças e adolescentes aparecem em etapas pré-clínicas e clínicas da
doença, culminando com o aparecimento da hiperglicemia até o extremo da cetoacidose. Assim, o
DM  pode  exteriorizar-se  de  várias  formas,  seja  através  de  complicações  metabólicas  agudas,
degenerativas ou infecciosas (ZANETTI; MENDES, 2002). O DM2 não depende de insulina, porém
sua ação não é adequada e corresponde a 90% dos casos de diabetes. Ocorre em pessoas obesas
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com mais de 40 anos de idade, embora na atualidade se vê com maior frequência em jovens, em
virtude de maus hábitos alimentares, sedentarismo e stress da vida urbana. O DM2 ocorre devido à
resistência à insulina (quando não há produção suficiente de insulina pelo pâncreas ou porque o
corpo se torna menos sensível à ação da insulina que é produzida, diminui a habilidade da insulina
em agir no tecido periférico) ou devido a disfunção da célula β (perda progressiva da função das
células  do  pâncreas  em  produzir  insulina  suficiente  para  compensar  a  resistência  à  insulina)
(KUMAR et AL., 2010). 

Algumas causas de resistência  à  insulina  são:  obesidade (menos receptores  no músculo
esquelético, fígado, tecido adiposo do que em pessoas de peso normal), anticorpos (destrói receptor
da insulina) e mutações no receptor da insulina. O tratamento para DM2 inclui prática de atividades-
físicas, alimentação balanceada e uso de medicamentos orais, mas existem pacientes portadores de
DM2 que necessitam de doses de insulina para controlar a glicemia (SDB, 2014). A Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal
fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo
do  miocárdio,  além  da  doença  renal  crônica  terminal.  Hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)
caracteriza-se por uma doença crônica a onde os níveis de pressão sanguínea nas artérias estão
elevados, desta forma o coração necessita exercer um esforço maior do que o normal para realizar a
circulação sanguínea (BRASIL, 2006). 

Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e na
prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do
peso, prática de atividade física, tabagismo e uso excessivo de álcool  são fatores de risco que
devem ser adequadamente abordados e controlados, sem o que, mesmo doses progressivas de
medicamentos não resultarão alcançar os níveis recomendados de pressão arterial (BRASIL, 2006).
O DM é comum e de incidência crescente. Segundo Ribeiro et al., (2006), em 1995, atingia 4,0% da
população adulta mundial e, em 2025, alcançará a cifra de 5,4%. No Brasil, no final da década de
1980, estimou-se que o DM ocorria em cerca de 8% da população, de 30 a 69 anos de idade.
Contudo de acordo com Malta, et al., (2014) a taxa de mortalidade por DM em 2010 foi de 36 por
100 mil habitantes (54.800 óbitos), sendo estimado um contingente populacional de 6 milhões de
portadores de DM, com projeção de 11,3 milhões em 2030. Em relação à HAS, considerando a faixa
geriátrica, a prevalência é de aproximadamente 50% a 70%, a partir dos 60 e 70 anos de idade,
respectivamente (ROSA; PLAVNIK; TAVARES, 2004). 

A HAS é altamente prevalente em praticamente todos os países. A partir de bases de dados
calcula-se que pelo menos 50 milhões de norte-americanos são hipertensos e estudos brasileiros
mostram prevalência entre 12% e 35% em diferentes regiões brasileiras (BRANDÃO et al., 2003). A
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo.
Ela  é  um  dos  mais  importantes  fatores  de  risco  para  o  desenvolvimento  de  doenças
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo menos 40% das mortes
por  acidente  vascular  cerebral,  por  25%  das  mortes  por  doença  arterialcoronariana  e,  em
combinação com o diabete, 50% dos casos de insuficiência renal terminal (BRASIL, 2006). Com o
critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90mmHg), a prevalência na população
urbana  adulta  brasileira  varia  de  22,3%  a  43,9%,  dependendo  da  cidade  onde  o  estudo  foi
conduzido. A principal relevância da identificação e controle da HAS reside na redução das suas
complicações,  tais  como:  doença  cérebro-vascular,  doença  arterial  coronariana,  insuficiência
cardíaca,  doença  renal  crônica,  doença  arterial  periférica  (BRASIL,  2006).  A  HAS  é  uma
comorbidade em pacientes com DM, sendo muito  frequente  na prática clínica.  A ocorrência  da
associação HAS e DM aumentam acentuadamente o risco cardiovascular (EPSTEIN; SOWERS,
1992). 
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A prevalência  de  hipertensão em diabéticos  é  pelo  menos duas  vezes  maior  do  que na
população em geral.  No DM1,  a hipertensão se  associa  à nefropatia  diabética  e o controle  da
pressão arterial é crucial para retardar a perda da função renal. No DM2, a hipertensão se associa à
síndrome de resistência à insulina e ao alto risco cardiovascular. Em diabéticos do tipo I e tipo II a
característica  principal  da  HAS  é  o  aumento  da  resistência  vascular  periférica,  fator  que
consequentemente  leva  ao  aumento  da  resistência  periférica  a  insulina  com  hiperinsulinemia
(WEIDMANN; BOEHLEN; COURTEN,1993).

 Nos últimos anos, dados demonstraram a eficácia do tratamento da HAS na redução dos
principais tipos de complicações do DM (SCALA; PÓVOA, 2011). A HAS e o DM constituem os
principais  fatores  de  risco  populacional  para  as  doenças  cardiovasculares,  sendo  assim  faz-se
necessário o controle pressórico nestes indivíduos para obter também o melhor controle glicêmico
possível (BRASIL, 2001). O objetivo da terapia anti-hipertensiva no paciente com diabetes mellitus é
a  redução da pressão arterial  e  um melhor  controle  da  glicose no sangue,  favorecendo menor
progressão de doenças cardiovasculares no DM (FARIA et al., 2002). 

Em relação aos fármacos anti-hipertensivos que podem propiciar  benefício  em ambas as
doenças  destacam-se  os  antagonistas  dos  canais  de  cálcio  e  β-bloqueadores  de  3°  geração
(SCALA;  PÓVOA,  2011).  Os  fármacos  antagonistas  de  canais  de  cálcio  demonstraram  efeitos
benéficos em pacientes diabéticos hipertensos tratados em monoterapia ou em combinação com
IECA (inibidores  da enzima conversora  de angiotensina)  (SCALA;  PÓVOA,  2011).  Já  que esse
fármaco é metabolicamente neutro e não interfere desfavoravelmente na glicemia (SCALA; PÓVOA,
2011).  Alguns estudos demonstraram uma redução significativa de novos casos de diabetes em
hipertensos (SCALA; PÓVOA, 2011). Existem quatro famílias distintas dos antagonistas de canais
de cálcio sendo elas: os derivados das diidropiridinas, dos benzotiazepínicos, das fenilalquilaminas e
tetralol. O íon cálcio penetra no sistema cardiovascular através dos canais voltagem-dependente L e
T (sendo o L principal). O canal L é composto de subunidades α-1, α-2, β, δ e a grande maioria dos
antagonistas de canais de cálcio ligam-se a subunidade α-1, podendo também ligar-se as outras
subunidades inibindo a entrada de cálcio que promove excitação e contração da musculatura lisa
dos vasos e do miocárdio.

 Os diferentes fármacos desta classe exibem diferentes comportamentos dependendo do sítio
onde  atuarem  e  sua  seletividade,  desta  forma  apresentando  ação  anti-hipertensiva  (OIGMAN;
FRITSCH, 1998). Os β-bloqueadores de 3° geração são drogas que antagonizam as respostas às
catecolaminas, mediadas pelos receptores beta. São úteis em uma série de condições, tais como:
arritmias cardíacas, prolapso da valva mitral,  infarto do miocárdio, angina do peito e hipertensão
portal esquistossomática (BRASIL, 2001). Os β-bloqueadores de 3° geração como o carvedilol e o
nebivolol têm impacto neutro ou até podem melhorar o metabolismo de glicose, em decorrência do
efeito de vasodilatação com diminuição da resistência periférica à insulina e melhora da captação de
glicose  pelos  tecidos  periféricos  (SCALA;  PÓVOA,  2011).  A  nova  geração  apresenta  algumas
vantagens em relação aos β-bloqueadores clássicos, não causam efeitos metabólicos adversos e
possuem reduzida  incidência de novos casos de DM. Os β-  bloqueadores inibem as respostas
cronotrópicas, inotrópicas e vasoconstritoras à ação das catecolaminas epinefrina e norepinefrina
nos receptores β adrenérgicos no sistema cardiovascular(BORTOLOTTO; CONSOLIM-COLOMBO,
2009). Existem três categorias que são: não seletivos, cardiosseletivos e de ação vasodilatadora de
acordo  com a  seletividade  aos  receptores  adrenérgicos  β  1  e  β  2.  Há  evidências  de  que  tais
fármacos reduzem ambas as pressões sistólicas e diastólicas (BRUNTON; GOODMAN; GILMAN,
2012). Os novos β- bloqueadores mostraram eficácia sobre a função endotelial, rigidez arterial e
eventos cardiovasculares (BORTOLOTTO; CONSOLIM-COLOMBO, 2009). O projeto de pesquisa
possui intuito de demonstrar se há ou não interação de fármacos anti-hipertensivos no aumento da
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captação de glicose pelos tecidos periféricos através da insulina, buscando beneficiar  pacientes
portadores de ambas as  doenças,  sendo tal  informação primordial  na  escolha do tratamento  e
classes de fármacos a serem escolhidos para cada tipo de paciente visando possível melhora no
quadro da diabetes mellitus prevenindo desta forma complicações acarretadas pela doença e melhor
qualidade de vida aos pacientes e familiares.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados serão coletados na unidade básica de saúde JARDIM PROGRESSO, na rua José
Pardo, número 54, no município de Mandaguari/PR, mediante a aprovação do projeto pelo Comitê
de  Ética  em  Pesquisa  do  Centro  Universitário  Cesumar  (UniCesumar),  a  partir  de  prontuários
médicos  de  pacientes  do  programa  Hiperdia  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  que  realiza
acompanhamento de hipertensos diabéticos. Sendo prontuários compostos por pacientes do sexo
masculino  e  feminino,  tratados  com  anti-hipertensivos  antagonistas  do  canal  de  cálcio  ou  β-
bloqueadores.  Serão excluídos os  prontuários  de pacientes  hipertensos diabéticos que não são
tratados com insulina e os anti-hipertensivos de interesse. 

Os dados coletados serão analisados segundo os seguintes critérios: determinar o tipo de
diabetes mellitus (DM1/DM2); dose de insulina administrada; classes de anti-hipertensivos utilizadas.
Pesquisando o beneficio em longo prazo da terapia anti-hipertensiva para a ação da insulina, ou
seja, observando se há redução das concentrações de glicose no sangue indicando aumento da
sensibilidade a insulina e consequentemente maior captação de glicose pelos tecidos periféricos.
Para esta finalidade, os dados obtidos serão registrados e analisados no StatisticalPackage for the
Social Sciences (SPSS) v. 22.0, empregando-se Correlação de Pearson, Teste t-Student e teste Chi-
quadrado, com nível de significância de 95%.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se determinar a colaboração significativa dos fármacos anti-hipertensivos, das classes
Beta-bloqueadores  de  3°  geração  e  Bloqueadores  dos  canais  de  Cálcio,  com a  diminuição  da
resistência periférica a insulina dos pacientes avaliados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo final  é analisar a correlação entre o uso de agentes anti-hipertensivos orais e
insulina  em  hipertensos  diabéticos,  verificando  o  comportamento  metabólico  dos  pacientes
analisando  a  existência  de  contribuição  da  droga  para  o  aumento  da  receptividade  tecidual  à
insulina.
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