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RESUMO
Diabetes mellitos tipo 2 (DM2) é uma doença que afeta milhões de pessoas de forma
assintomática durante anos ou década. Quando a deficiência de insulina progride, os sintomas
podem ocorrer. As células adiposas começam a se decompor, produzindo cetonas, as quais
são compostos químicos tóxicos que podem levar a cetoacidose. Os sintomas inicias da
cetoacidose diabética incluem micção excessiva, perda de peso, náusea, vômito, fadiga. O
aumento da micção e sede é discreto, os quais pioram gradualmente ao longo de semanas ou
meses. Esse processo se dá, pois os rins excretam uma maior quantidade de água para diluir a
grande quantidade de glicose perdida, como os rins produzem um excesso de urina, o
indivíduo com diabetes elimina grandes volumes de urina (poliúria), o que acarreta uma sede
anormal (polidipsia). A DM2 provoca inúmeras complicações agudas e crônicas, com o
decorrer do tempo a concentração sérica alta de glicose lesa os vasos sanguíneos, nervos e
outras estruturas internas. Para o tratamento da doença é utilizado diferentes classes
farmacológicas, onde estes apresentam uma boa resposta quando utilizados de forma
adequada. A falta de conhecimento da doença dificulta a terapia farmacológica, ocasiona uma
maior ocorrência das crises tanto hipo quanto hiperglicêmica, pelo uso incorreto do
medicamento. O objetivo desta revisão bibliográfica é descrever que através da orientação
farmacêutica e do o uso racional das diversas classes farmacológicas para o controle da
glicemia juntamente com uma dieta balanceada proporcionara um maior controle sobre a
doença, além de evitar erros no tratamento, pois com esclarecimento das medicações ocorrera
uma maior adesão ao tratamento, promovendo uma melhor qualidade de vida.
Palavra-chave: Diabete Mellitus tipo 2. Complicações. Classes farmacológicas.
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1. INTRODUÇÃO
Diabetes Mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos que apresenta em comum à hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na
ação e secreção da insulina ou em ambas.
A classificação atual do DM baseia-se na etiologia e não no tipo de tratamento. Sendo
classificada segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Associação Americana
de Diabetes (ADA), em quatro classes clínicas: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2(DM2), outros
tipos específicos de DM e DM gestacional (SBD, 2014).
Uma epidemia de (DM) esta em curso. Em 1985, estimava-se haver 30 milhões de adultos
com DM no mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões
em 2002, com projeção de chegar a 300 milhões em 2030. Cerca de dois terços desses
indivíduos com DM vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior
intensidade, com crescente projeção de pessoas afetadas em grupos etários mais jovens (SBD,
2014).
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) está presente em 90% a 95% dos casos e caracteriza-se por
defeitos na ação e secreção da insulina. Hoje se tornou um dos problemas mais importantes de
saúde pública mundial (BRUSE, 2010). Ocorre em pessoas geneticamente predispostas, o
qual pode se manifestar em qualquer idade, mas geralmente é diagnosticado apôs os 40 anos
(SBD, 2014).
Por se tratar de uma doença de saúde pública o ministério da saúde juntamente com o governo
federal lançou em fevereiro de 2011 a campanha saúde não tem preço o qual viabiliza
gratuitamente os medicamentos para hipertensos e diabéticos no programa farmácia popular
do Brasil. Este programa favorece a adesão ao tratamento pela facilidade em adquirir o
medicamento, pois é gratuito o qual não compromete o orçamento mensal da população
(PORTAL DA SAÚDE, 2014).

2. COMPLICAÇÕES DO DM2
O DM2 ocasiona uma série de complicações agudas as quais se destacam por hipoglicemia,
cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar. As complicações crônicas podem ser
observadas alterações na microcirculação, resultando em retinopatia, nefropatia e neuropatia
diabética, já na macrocirculação levam a uma cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular
e doença vascular periférica. Além disso, ocorre disfunção erétil, doença periodontal e pé
diabético (PASQUALOTTO et al 2012). No quadro abaixo observamos as diversas
complicações da DM2 (MERCK 2014).

Tecido ou
Órgão
Afetado

O que Ocorre

Complicação

Olhos

Os pequenos vasos sanguíneos da retina são

Diminuição da visão e,
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lesados

em última instância,
cegueira.

Os vasos sanguíneos do rim engrossam,
ocorre a perda de proteínas através da urina
e o sangue não é filtrado normalmente

Disfunção renal;
insuficiência renal.

Os nervos são lesados porque a glicose não
é metabolizada normalmente e porque o
suprimento sanguíneo é inadequado

Fraqueza súbita ou
gradual de um membro
inferior, redução da
sensibilidade,
formigamento e dor nas
mãos e pés; lesão crônica
dos nervos

Lesão dos nervos que controlam a pressão
arterial e os processos digestivos

Oscilações da pressão
arterial; dificuldades de
deglutição e alteração da
função gastrointestinal
com episódios de
diarreia.

Má circulação sanguínea à pele e perda da
sensibilidade decorrente de lesões repetidas

Feridas, infecções
profundas (úlceras
diabéticas); má
cicatrização.

Sangue

Comprometimento da função dos leucócitos
(células brancas)

Aumento da
susceptibilidade a
infecções, sobretudo às
do trato urinário e da
pele.

Tecido
conjuntivo

A glicose não é metabolizada normalmente,
fazendo com que os tecidos engrossem ou
contraiam.

Síndrome do túnel do
carpo; contratura de
Dupuytren.

Rins

Nervos

Sistema
Nervoso
Autônomo

Pele

Quadro 1- Complicações a longo prazo do diabetes
Fonte: MERCK MANUAL, (2014)

3. HIPERGLICEMIA
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2014) é
caracterizada como a elevação das taxas de açúcar no sangue, devendo esta ser controlada. A
hiperglicemia crônica está associada a lesões da microcirculação, prejudicando o
funcionamento de vários órgãos como rins, olhos, nervos e coração.
Durante as doenças agudas em que há hiperglicemia é importante manter um aporte suficiente
de carboidratos e hidratação, para adultos é recomendada a ingestão de 45g a 50g de
carboidratos a cada 3 a 4 horas para prevenir cetoacidos (SBD, 2014).
A DM2 pode ocasionar um estado de hiperglicemia, segundo a Revista Brasileira de Ciências
Médicas (2003), como mostra o fluxograma a seguir, para o tratamento da doença.
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Figura 1 – Fluxograma para tratamento do diabetes
Fonte: Revista Brasileira de Ciências Médicas (2003)

4. HIPOGLICEMIA
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De acordo com Gonçalves, (2009) hipoglicemia “é o resultado de um balanço inadequado
entre o nível excessivo de insulina, que faz decrescer a quantidade de glicose no sangue, e as
defesas fisiológicas de contra regulação”. É considerada menos frequente em pacientes DM2.
Os riscos são maiores em idosos e crianças devido à dificuldade em reconhecer, transmitir e
controlar tanto a intensidade da atividade física como os horários de alimentação. O risco de
surgir o estado agudo aumenta com a intensidade da terapia baseada direta ou indiretamente
na insulina (GONÇALVES, 2009).
5. FARMACOTERAPIA DO DIABETES TIPO 2
A revolução no tratamento de DM2 desde 1995 nos Estados Unidos foi induzida pela
liberação de várias classes de medicamentos, as quais são dirigidas a diferentes mecanismos
fisiopatológicos que contribuem para a o desenvolvimento do diabetes. Os medicamentos
orais disponíveis são divididos pelo mecanismo de ação sensibilizadora de insulina, tendo
ação primária no fígado e ação sensibilizadora de insulina com ação primária sobre os tecidos
periféricos, secretagogos da insulina e agentes que tornam mais a absorção de carboidratos
(BRUSE, 2010).
A farmacoterapia é de extrema importância para o paciente, pois conforme Bazzote, (2011) “o
papel do farmacêutico como educador pode ser desempenhado através de sua atuação,
orientando o paciente nos mais diferentes aspectos da doença e em particular, em relação ao
uso racional de medicamentos”.
A importância da atuação do profissional não só apenas transmitindo as informações, mas sim
construindo uma mudança nas atitudes do paciente, para que tenham um controle mais
adequado da doença.
6. CLASSES FARMACOLÓGICAS – ANTIDIABÉTICOS ORAIS
São substancias que quando ingeridas, tem a finalidade de reduzir à glicemia mantendo-a
normal (jejum < 100mg/ dl) e pós-prandial (< 140mg/ dl). Os antidiabéticos são classificados
em três categorias: Os que aumentam a secreção de insulina (hipoglicemiantes –
clorpropamida, glibenclamida, glicazida, glipizida e glimepirida), os que não a aumentam a
secreção de insulina (anti-hiperglicemiantes - acarbose, metformina, pioglitazona) e os
agentes que aumentam a secreção de insulina de forma dependente de glicose, além de
promovera supressão do glucagon (gliptinas) (SBD, 2014). A administração de
hipoglicemiantes orais tem sido associada com a mortalidade cardiovascular aumentada em
comparação de tratamentos com dieta ou dieta mais insulina (DATASUS, 2014).
7. SULFONILUREIAS
Adjuvantes da dieta em pacientes DM2, cuja hiperglicemia não pode ser controlada com a
dieta. Inibe a absorção de glicose a partir do trato gastrointestinal e facilita a utilização da
glicose nos tecidos periféricos (SBD, 2014). Segundo a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (2014) essa classe apresenta como efeitos adversos
hipoglicemia e ganho ponderal.
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7.1 Clorpropamida – Primeira Geração
Acredita-se que o mecanismo de ação se da por estímulo da síntese e liberação da insulina
endógena, efeito dependente do funcionamento das células beta do pâncreas
(KOROLKOVAS, 2007).
É rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, em 1 hora após a administração via oral é
prontamente detectável no sangue, sendo que seus níveis séricos máximos são alcançados
dentre 2 a 4 horas. Metabolizada em humanos e excretada pela urina como fármaco inalterado
e também como metabólitos hidroxilados ou hidrolisados. A meia-vida do medicamento é, em
média, de 36 horas (PFIZER, 2009).
Associada com amiodarona, claritromicina, enflurano, fluconazol, fluoxetina, isoflurano,
levofloxacino, paroxetina, risperidona, sulfametoxazol+trimetoprima, tamoxifeno, tioridazina
apresentam risco aumentado de cardiotoxicidade. Com amitriptilina, clomipramida,
nortriptilina aumentam efeitos adversos tais como: depressão do SNC, hipotensão arterial,
taquicardia. Tramadol aumenta o risco de convulsões (PORTO & PORTO, 2011) Favorece o
aumento de peso e não protege contra retinopatia (SBD, 2014)
7.2 Glibenclamida – Segunda Geração
Estimula a secreção de insulina e proporciona um aumento da resposta á insulina pelos
tecidos Rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, atinge concentração sérica máxima
em 4 a 5,30 horas após ingestão, sua ação é de 24 horas. Sofre biotransformação hepática, o
que resulta em metabólitos fracamente ativos, os quais são eliminados na urina e na bile em
quantidades aproximadamente iguais (50%). Apresenta meia-vida de 10 horas. Os alimentos
não alteram sua absorção (KOROLKOVAS, 2007).
Associada com ciprofloxacino e norfloxacino provoca alterações do controle de glicemia,
podendo resultar em hipo ou hiperglicemia. Com omeprazol ocorre um aumento dos efeitos
hipoglicemiantes da glibenclamida. O propranolol provoca uma dificuldade no controle dos
níveis glicêmicos, devendo este ser evitado (PORTO & PORTO, 2011).
7.3 Glipizida – Segunda Geração
Atua estimulando a secreção de insulina. O estimulo da secreção de insulina causado pela
glipizida em resposta a uma refeição é de extrema importância (KOROLKOVAS, 2007).
Rapidamente absorvida pelo trato gastrintestinal, porém com a presença de alimento sua
absorção e retardada. Atinge concentração máxima em 1 a 3,5 horas. Sofre biotransformação
hepática, dando metabólitos inativos. É eliminado pela urina na forma de eletrólitos, somente
10% de uma dose são excretados na forma íntegra. Meia-vida de 2 a 4 horas, sua ação é de 12
a 24 horas (PORTO & PORTO, 2011).
Dificulta a absorção de muitos fármacos, até da vitamina B12 (KOROLKOVAS, 2007).
7.4 Gliclazida – Segunda Geração
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Estimula a secreção de insulina, aumenta o efeito insulino-secretor da glicose e corrige a
inércia pancreática, restaurando o pico precoce da secreção de insulina. Assim, restabelece a
resposta fisiológica de insulina ao estímulo alimentar (ITM, 2009).
Rapidamente absorvida pelo trato gastrintestinal, atinge a concentração sérica máxima em 2 a
6 horas. Sofre biotransformação intensa, sendo que o metabólito principal não apresenta efeito
hipoglicemiante, mas apresenta propriedades hemobiológicas. Eliminada principalmente pela
urina, na forma de metabólitos. Meia-vida de 12 horas (KOROLKOVAS, 2007).
Apresenta um aumento do efeito hipoglicemiante associado com esteroides anabolizantes,
inibidores da ECA, antiácidos, salicilatos e sulfonamidas. Porém diminui seu efeito
hipoglicemiante em associação com beta-bloqueadores, corticoides, diuréticos, etanol e
rifampicina. O fármaco pode aumentar o efeito da varfarina e da ciclosporina (ITM, 2009)
7.5 Glimepirida – Terceira Geração
Estimula a liberação de insulina pelo pâncreas e também aumenta sensibilidade á insulina.
Sua absorção é rápida, atingindo efeito hipoglicemiante máximo em 2 a 3 horas, evidente
após 24 horas (KOROLKOVAS, 2007). Sofre biotrasformação hepática através do
mecanismo oxidativo. A eliminação é renal em 60% da dose oral e 40% fecal. Apresenta
meia-vida plasmática de 5 á 8 horas (ITM, 2009). Associada com ciprofloxacino,
norfloxacino e ofloxacino provoca alterações do controle de glicemia, podendo resultar em
hipo ou hiperglicemia. Fluconazol aumenta a concentração plasmática da glimepirida com
grande risco de hipoglicemia. O propranolol piora o controle dos níveis glicêmicos, devendo
este ser evitado (PORTO & PORTO, 2011)
8. METIGLINIDA
8.1 Repaglinida:
Estimula a liberação de insulina pelo pâncreas, um efeito dependente do funcionamento das
células beta das ilhotas pancreáticas. Absorvida rapidamente via oral, atingindo um pico
sanguíneo de 60-90 minutos. Sua ação de da em menos de 4 horas. Associada com ácido
nicotínico, contraceptivos orais, corticosteroides, fenitoína e simpaticomiméticos possível
redução dos efeitos. Com bloqueadores beta-adrenérgicos, cloranfenicol, sulfonamidas e
varfarina pode aumentar os efeitos. Além desses, cetoconazol, eritromicina e miconazol
apresentam possível diminuição do metabolismo e maior risco de hipoglicemia (ITM, 2009).
8.2 Nateglinida:
Estimula a liberação de insulina através do fechamento dos canais de potássio. Apresenta seu
efeito máximo em 1 hora, bem absorvida (73%) com metabolismo principalmente no fígado.
Excretada pela urina, sendo 16% na forma inalterada, meia-vida de 1,5hs, com ação de 4
horas. Administrada com AINES, álcool, betabloqueadores não-seletivos, IMAOS apresentam
maior risco hipoglicemiante. Corticosteróide, diuréticos, tiazídicos, suplementos tiroidianos
diminui o efeito hipoglicêmico. Alimentos líquidos diminuem os efeito (ITM, 2009)
9. BIGUANIDAS
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9.1 Metformina:
Apresentam uma diminuição de eventos cardiovasculares, além de melhorar o perfil lipídico,
diminui peso e previne DM2 (SBD, 2014). O mecanismo de ação é desconhecido, mas
estudos recentes sugerem que ela reduz a resistência hepática á insulina e, com isso,
gliconeogênese e produção de glicose (BRUSE, 2010). Apresenta alta biodisponibilidade, a
excreção ocorre por via renal, sendo 90% na forma ativa. Pico de ação ocorre entre 1 e 3
horas, sendo que com a presença de alimento sua absorção é reduzida (ITM, 2009). Apresenta
nível de risco associada com ciprofloxacino, norfloxacino e ofloxacino, pois estes provocam
alterações na glicemia, podendo resultar em hipo ou hiperglicemia. Além desses a estavudina
e o propranolol também apresentam riscos, o primeiro pelo fato de haver relatos de ocorrência
de acidose lática fatal e o segundo porque há piora no controle dos níveis glicêmicos (PORTO
& PORTO, 2011).
10. INIBIDORES DA ALFAGLICOSIDASE
10.1 Acarbose:
Retarda a digestão dos carboidratos da dieta, reduzindo com isso a glicose no sangue após as
refeições É parcialmente absorvida, com baixa disponibilidade devida ação local no trato
gastrointestinal. Atinge concentração plasmática de 14-24 horas, sendo biotransformada no
interior do trato gastrointestinal por bactérias e enzimas digestivas, eliminada pela urina.
Meia-vida de eliminação de 2 horas (KOROLKOVAS, 2007). Contraceptivos orais,
corticosteróides, diuréticos, fenitoína, preparações estrogênicas, simpatomiméticos e
tiazídicos apresentam tendência à produção de hiperglicemia (ITM, 2009).
11. GLITAZONAS
11.1 Pioglitazona:
Aumenta á sensibilidade á insulina, atuando como agonista dos receptores locais envolvidos.
Rápida absorção, apresentando pico de ação de 2-4hs. Metabolismo hepático, eliminada pela
urina sob forma inalterada. Ação de 24hs com meia-vida de 3-7hs. Associada com
cetoconazol sua ação é alterada e na presença de contraceptivos orais provoca redução da
eficácia destes (ITM, 2009).
11.2 Rosiglitazona:
Melhora a resistência á insulina. Boa absorção sofre biotrasformação extensa por meio de Ndesmetilação e hidroxilação (KOROLKOVAS, 2007). Atinge pico da concentração
plasmática em cerca de 1 hora, meia-vida de 3,7horas. Eliminada pela urina em 64% e 23%
pelas fezes. Coenzima Q-10 e cromo podem ocorrer uma possível produção de efeitos
hipoglicêmicos aditivos (ITM, 2009).
12. INIBIDORES DA DDP – IV (GLIPTINAS)
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12.1 Sitagliptina:
Pertencem a uma classe de medicamentos denominados inibidores da DPP-4 (inibidores da
dipeptidil peptidase-4) que reduz os níveis de açúcar no sangue em pacientes com DM2 por
meio do aumento dos níveis de hormônios incretina ativos (PEREIRA & FREITAS, 2008).
Rapidamente absorvida, as concentrações plasmáticas máximas ocorreram 1 a 4 horas após a
dose, tem biodisponibilidade de 87%. Eliminada principalmente pela urina, de forma
inalterada (79%). As interações não são clinicamente significativas ( ITM, 2009)
12.2 Vildagliptina:
E um membro da classe dos ativadores das ilhotas pancreáticas, é um inibidor potente e
seletivo da DPP-4. Rapidamente absorvida com biodisponibilidade oral de 85%. Eliminada
principalmente pela urina, apresenta uma meia-vida média de eliminação após administração
intravenosa de aproximadamente 3 horas e independe da dose. Esta apresenta baixo
percentual para interações com fármaco (ITM, 2009).

13.
CLASSIFICAÇÃO,
PRINCÍPIO
ATIVO,
COMBINAÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA DM2

NOME

COMERCIAL

E

Após um detalhamento sobre todas as classes farmacologias, no quadro abaixo de acordo com
a Sociedade Nacional de Assistência ao Diabético, (2014) estão descritos as classes
farmacológicas, os princípios ativos, nomes comerciais dos fármacos e as combinações de
hipoglicemiantes orais apresentados em embalagem única, estes são:

CLASSE

SULFONILURÉIAS

PRINCÍPIO ATIVO

NOME COMERCIAL

Clorpropamida

Diabenese

Glibenclamida

Daonil

Glicazida

Diamicron

Glimepirida

Amaryl

Glipizida

Minidiab
Novonorm

METIGLINIDA
Repaglinida
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Prandim
Gluconorm
Nateglinida

Starlix
Glifage

BIGUANIDAS

Metformina

Glucoformin
Dimefor

INIBIDORES DA
ALFAGLICOSIDASE

Acarbose

Glucobay

GLITAZONAS

Pioglitazona

Actos

Sitagliptina

Januvia

Vildagliptina

Galvus

INIBIDORES DA DDP
– IV ( GLIPTINAS)

Quadro 2 – Classificação, Princípio ativo e Nome comercial
Fonte: Associação Nacional de Assistência ao diabético (2014)

PRINCIPIO ATIVO

NOME COMERCIAL

Metformina + Glibenclamida

Glucovance

Rosiglitazona + Metformina

Avanda Met
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Vildagliptina + Metformina

Galvus Met

Nateglinida + Metformina

Starfom

Quadro 3 – Princípio ativo e Nome Comercial
Fonte: Associação Nacional de Assistência ao diabético (2014)

14. MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA FARMACIA POPULAR

PRINCIPIO ATIVO

CONCENTRAÇÃO

FARMACIA POPULAR

Cloridrato de Metformina

500mg

100% desconto, liberado para
30 dias de tratamento conforme
posologia

Cloridrato de Metformina

500mg ação prolongada

100% desconto, liberado para
30 dias de tratamento conforme
posologia

Cloridrato de Metformina

850mg

100% desconto, liberado para
30 dias de tratamento conforme
posologia

5 mg

100% desconto, liberado para
30 dias de tratamento conforme
posologia

Glibenclamida

Quadro 4 – Princípio ativo, concentração e descontos disponibilizados pela farmácia popular
Fonte: Portal da Saúde (2014)

15. CONCLUSÃO
A partir do levantamento bibliográfico realizado principalmente quanto às classes
farmacológicas no que diz respeito à farmacocinética, farmacodinâmica e interações
medicamentosas percebi que a baixa adesão ao plano terapêutico da DM2 se da pela falta de
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conhecimento tanto da doença como da medicação. A DM2 é uma doença grave que atinge
uma grande parte da população e esta precisa de uma farmacoterapia adequada para evitar
complicações da doença. O profissional farmacêutico tem que educar orientar, e interceder
quando necessário na hora da dispensação quanto à posologia, interação medicamentosa,
interferência de alimento na absorção, afeitos adversos além do controle glicêmico para com
isso evitar crises de hipo e hiperglicemia, melhorando a qualidades de vida e
consequentemente a expectativa de vida do paciente.
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