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RESUMO
Diabetes e hipertensão arterial são doenças de alta prevalência e incidência no âmbito global. Alguns dados demonstram
a eficácia do tratamento da hipertensão na resistência periférica à insulina, um dos aspectos mais impactantes dentre as
complicações clínicas do diabetes mellitus. A presente pesquisa tem objetivo de estabelecer o benefício da terapia anti-
hipertensiva  oral  com β-bloqueadores  de  3ª  geração  e  antagonistas  de  canais  de  cálcio  em pacientes  diabéticos
hipertensos que fazem uso de insulina sobre a resistência periférica à insulina. Os relatos em estudos de caso têm
demonstrado  uma  associação  entre  o  emprego  destes  fármacos  e  a  redução  da  resistência  periférica  à  insulina,
resultando na diminuição da dose de insulina administrada para a manutenção do controle glicêmico. O estudo será
realizado através de coleta de dados obtidos em unidades básicas de saúde do município de Maringá- PR, a partir de
prontuários médicos de pacientes diabéticos hipertensos de ambos os sexos, com idade entre 40 a 60 anos, em uso de
insulina e de β-bloqueadores de 3ª geração e antagonistas de canais de cálcio, que realizam acompanhamento através
do programa Hiperdia do Sistema Único de. Frente a essas condições espera-se determinar a existência de efeitos
benéficos dos fármacos anti-hipertensivos estudados para a diminuição da resistência periférica a insulina nos pacientes
avaliados.
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1 INTRODUÇÃO

Caracterizada como uma doença crônica, o diabetes mellitus (DM) resulta da insuficiência da
secreção e/ou ação da insulina, inicialmente assintomática, ao apresentar sintomas o quadro já está
estabelecido e apresenta lesão em órgão-alvo (KUMAR et al., 2010). 

A  doença apresenta  duas manifestações  principais,  onde  o  tipo  1  normalmente  acomete
frequentemente adolescentes e crianças, ocorrendo a destruição das células β-pancreáticas das
ilhotas pancreáticas, que pode ser causado pelo próprio organismo, que leva ao aumento da glicose
no  sangue  e  assim  levando  a  hiperglicemia  devido  á  deficiência  de  insulina.  Nesses  casos  o
tratamento é realizado com insulina que se aplica diariamente.

Diferente do tipo 1, o tipo 2 normalmente acomete pessoas sedentárias em qualquer faixa
etária,  sendo mais  frequente em adultos.  Nesse caso a  insulina  é liberada,  contudo em menor
quantidade  e  apresenta  baixa  qualidade,  levando  ao  quadro  de  resistência  ao  hormônio.  No
tratamento  alguns  portadores  necessitam  de  insulina  para  controle  glicêmico,  mas  a  maioria
consegue controlar através de mudanças de hábito como alimentação balanceada, atividades físicas
e com o emprego de hipoglicemiantes orais (ALVES et al., 2010).

Ambas  possuem  sintomas  semelhantes,  incluindo,  poliúria,  polidipsia,  polifagia,  cansaço,
visão turva.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, (2014), atualmente no Brasil, há mais de 13
milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número
está  crescendo.  Em  alguns  casos,  o  diagnóstico  demora,  favorecendo  o  aparecimento  de
complicações (KUMAR et al., 2010).
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A hipertensão arterial  sistêmica (HAS)  é  uma doença crônica  que aumenta  os  níveis  da
pressão sanguínea nas artérias, levando o coração a exercer um esforço maior no bombeamento de
sangue para a circulação. Segundo Delgado e Da Silva, (2011), a hipertensão arterial é considerada
como uma doença que se associa a um agregado de distúrbios metabólicos, dentre eles, o DM. É
fator  de  risco  para  o  desenvolvimento  de  outras  diversas  doenças  que  podem  levar  a  morte,
representa grave problema de saúde no país, não só pela elevada prevalência, como também pela
acentuada parcela de hipertensos não diagnosticada, ou não tratada de forma adequada, ou ainda
pelo alto índice de abandono ao tratamento.   

A HAS é uma comorbidade em pacientes com DM. A principal complicação da HAS no DM
resulta do aumento da resistência vascular periférica, fator que consequentemente leva ao aumento
da  resistência  periférica  à  insulina  com  hiperinsulinemia.  A  hiperinsulinemia  ou  aumento  das
concentrações plasmáticas de insulina pode desempenhar um papel fundamental na patogênese da
HAS,  já  que  esta  condição  promove  aumento  da  pressão  sanguínea  em  diabéticos.  Esse
mecanismo pode ocorrer pela ativação do sistema nervoso simpático e retenção de sódio no sangue
(WEIDMANN; BOEHLEN; COURTEN,1993).

Dados demonstram que nos últimos anos houve eficácia do tratamento da HAS na redução
dos principais  tipos  de complicações do DM. O objetivo  do uso da terapia  anti-hipertensiva  no
paciente de DM é a redução da pressão arterial, contudo parece existir um efeito benéfico sobre o
controle da glicemia, favorecendo menor progressão de doenças cardiovasculares nos portadores
do DM.

Os  fármacos  anti-hipertensivos  que  podem  proporcionar  benefícios  em  ambas  doenças,
incluem os antagonistas dos canais de cálcio e β-bloqueadores de 3° geração.

Estão disponíveis 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, os diferentes fármacos desta classe
exibem diferentes comportamentos dependendo do sítio onde atuarem e sua seletividade, desta
forma apresentando ação anti-hipertensiva.

Os  β-bloqueadores  de  3°  geração  têm  um  impacto  neutro  ou  até  podem  melhorar  o
metabolismo de glicose, desta forma se tem o efeito de vasodilatação com diminuição da resistência
periférica à insulina e melhora da captação de glicose pelos tecidos periféricos.

 A  nova  geração  apresenta  vantagens  em  relação  aos  β-bloqueadores  clássicos.  Os  β-
bloqueadores  inibem  as  respostas  cronotrópicas,  inotrópicas  e  vasoconstritoras  à  ação  das
catecolaminas epinefrina e norepinefrina nos receptores β adrenérgicos no sistema cardiovascular.
Classificados em três categorias, de acordo com a seletividade aos receptores adrenérgicos β 1 e β
2.  Há  evidências  de  que  tais  fármacos  reduzem  ambas  as  pressões:  sistólica  e  diastólica
(BRUNTON; GOODMAN; GILMAN, 2012).

O presente projeto de pesquisa consiste em verificar a atuação dos β-bloqueadores de 3ª
geração e dos antagonistas de canais de cálcio na redução da resistência periférica à insulina,
visando o benefício de pacientes diabéticos hipertensos, que, através da terapia com os fármacos
descritos  poderão  reduzir  o  uso  de  insulina  para  controle  glicêmico  e  ainda  evitar  possíveis
complicações clínicas que resultam da síndrome metabólica gerada pela resistência periférica à
insulina.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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Os dados serão coletados em unidades básicas de saúde, no município de Maringá/PR, a
partir de prontuários médicos de pacientes do programa Hiperdia do Sistema Único de Saúde (SUS),
que realiza acompanhamento de hipertensos e diabéticos. O universo amostral incluirá pacientes
diabéticos hipertensos do sexo masculino e feminino, com idade entre 40-60 anos, tratados com
insulina e antagonistas do canal  de cálcio ou β-bloqueadores.  Serão excluídos os 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 DM (DM tipo 1/ DM tipo 2); dose de insulina
administrada; classes de anti-hipertensivos utilizadas. Pesquisando o benefício em longo prazo da
terapia  anti-hipertensiva  para  a  ação  da  insulina,  ou  seja,  observando  se  há  melhor  controle
glicêmico e redução das de insulina. Para esta finalidade, os dados obtidos serão registrados e
analisados  no  Statistical  Package  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

O projeto desenvolvido busca encontrar uma associação do uso de β-bloqueadores de 3ª
geração  e  antagonistas  dos  canais  de  cálcio  na  redução  da  resistência  periférica  à  insulina,
ajudando pacientes diabéticos hipertensos na redução do uso de insulina para controle glicêmico e
evitando possíveis complicações.
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