
PRÉ-DIABETES
C AROLINE F E RRARI B ARBIERI C O NTI

E n d o cr i n o l o g is ta  T i t u l a d a  p e la  S B E M

P r o f es s o r a  d o  C u r so  d e  M e d i c i n a  d a  U n iv a l i



Não possuo conflito de interesses para esta apresentação.



Pré-diabetes

Diabetes melito: grupo de distúrbios 
metabólicos que tem em comum a 
hiperglicemia resultante de defeitos na 
secreção de insulina, na ação da insulina ou 
de ambas.

↑ de glicemia que não preenche os 
critérios para o diagnóstico de DM =  
PRÉ-DIABETES.



Pré-diabetes
• Motivo de atenção: 

✓ relação com maior risco de DM2.

✓ diversos estudos, a maioria observacionais, 
mostram relação de pré-diabetes e DCV 
muitos anos depois.

• Pontos de corte de glicemia muito baixos ?

→medicalização excessiva ?



Pré-diabetes
(de acordo com a American Diabetes Association (ADA))

• Glicemia de jejum entre 100* e 125 mg/dl (glicemia de jejum alterada)

• Glicemia 2h após TOTG-75g de glicose anidra entre 140 e 199 mg/dl (tolerância 
diminuída à glicose)

• HbA1c entre 5,7 e 6,4%**

Adaptado de American Diabetes Association, 2018.
* Em 2003, a ADA baixou o valor da GJA de 110 para 100 mg/dl. A OMS e diversas outras sociedades de diabetes utilizam o ponto de corte para 
GJA = 110.
** HbA1c dosada por método certificado pelo National Glycohemoglobin Standartization Program (NGSP). O National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) e o International Expert Committee sugerem ponto de corte entre 6 e 6,4%.

Diabetes Care. 2018;42(Suppl. 1):S13-27



Pré-diabetes

1. IDF diabetes atlas – 8th edition.

Número de diabetes e pré-diabetes no Brasil em 
pessoas entre 20-79 anos, em 2017, segundo dados 
da IDF: 

Diabéticos 12,5 milhões (~ 8,1%)

Pré-diabéticos 14,6 milhões ( ~ 9,4%)

352 milhões no mundo 
com TDG 

http://www.diabetesatlas.org/


Pré-diabetes: História Natural

1. Nathan DM, Davidson MB, De Fronzo RA et al. 
Diabetes Care. 2007; 30:753-9

~ 25% evolui para DM

50% Permanece em pré-diabetes

25% reverte para euglicemia

Pré-diabetes

Talvez 59% revertam em 
1-11 anos, sem qq tto!

1

2

2. Piller C, SCIENCE. 8 mar 2019, vol 363 issue 6431

Estudos mais atuais 
do CDC: <2% ao ano 
(<10% em 5 anos)3



Pré-diabetes

• OMS recomenda o termo hiperglicemia intermediária, pois o  pré-

diabetes nem sempre evolui para diabetes e porque o termo enfatiza o 

risco de diabetes e pode tirar a atenção para o risco cardiovascular 

aumentado.



Pré-diabetes

• Indivíduos com pré-diabetes mais propensos à progressão para DM:

• Mais idosos;

• Acima do peso;

• HbA1c ≥ 6%;

• Com ambos; GJA e TDG;

• Com outros fatores de risco para DM2 (ex.; SOP, DG 

prévio, HF forte para DM...).

1. Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA, Heine RJ, Henry
RR, Pratley R. Diabetes Care. 2007;30:753-9.



Pré-diabetes

Resistência à insulina + ↑ compensatório e posterior ↓ secreção de insulina

GJA TDG

• Resposta precoce ao TOTG ↓
• RI pp hepática.

• Resposta precoce e tardia ↓
• RI pp muscular.

+ relacionada à SM, sendo melhor 

indicador de DCV

Vilar L. et al. Endocrinologia Clínica. 6 ed, 2016. 



Pré-diabetes

• Embora não sejam concordantes em todos os estudos epidemiológicos, 

há dados que relacionam pré-diabetes com risco aumentado de eventos 

cardiovasculares, DAC, AVC e mortalidade por todas as causas.



Pré-diabetes

✓Metanálise de 53 estudos de coorte prospectivos com 1.611.339 indivíduos
✓Follow-up médio de 9,5 anos



Em comparação com a normoglicemia, o pré-diabetes foi associado a ↑ 
do risco de: 

• DCV composta, DAC, AVC e mortalidade por todas as causas (para IFG e 
TDG). 

• Aumentos na HBA1c (foram associados a: 5,7-6,4%) ↑ do risco de DCV 
composta e DAC, mas não com ↑ risco de AVC e todas as causas de 
mortalidade.



Associação de pré-diabetes com DAC



Pré-diabetes
• Retinopatia: 

✓ No DPP: retinopatia diabética em 7,9% dos pacientes com GJA e em 

12,6% dos diabéticos.1

Diabet Med. 2007 Feb; 24(2): 137–144.1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=17257275


Pré-diabetes
• Neuropatia:

✓A prevalência de polineuropatia no pré-diabetes é intermediária entre 

normoglicemia e diabetes. (3,9% nos com glicemia normal, 11,2% nos 

com TDG e 26% nos DM).

✓Geralmente, a neuropatia é mais branda em comparação à neuropatia 

no diabetes aberto e afeta pp pequenas fibras sensoriais.



Pré-diabetes
• Nefropatia:

✓Muitos pacientes com pré-diabetes podem apresentar albuminúria ou 

redução da taxa de filtração glomerular (ambos indicadores de dano 

renal).



Pré-diabetes e câncer

Metanálise de 16 estudos prospectivos
compreendendo mais de 890.000 
indivíduos.

Pré-diabetes foi significativamente 
associado com maior risco  de câncer 
gástrico, colorretal, de fígado, 
pâncreas, mama e endométrio.



Pré-diabetes e câncer

• Metformin acarreta cerca de 30% de redução no risco de câncer durante a 
vida nos diabéticos. 

• Entretanto, se isso é verdade também para indivíduos com pré-diabetes 
não se sabe.



Fonte: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019. 

Critérios para o rastreamento do diabete melito tipo 2 em indivíduos assintomáticos, de 
acordo com a American Diabetes Association, 2018.

1. O rastreamento deve ser realizado em todos os indivíduos com sobrepeso ou obesidade 
que apresentem um ou mais dos seguintes fatores de risco:

• Familiar em primeiro grau com DM2
• Grupos étnicos de maior risco (afro-americanos, latinos, índios, asiáticos, de ilhas do 

Pacífico)
• História de doença cardiovascular
• Hipertensão (≥140x90mmHg ou uso de anti-hipertensivo)
• HDL ≤35mg/dl e/ou TGR≥250mg/dl
• Mulheres com SOP
• Sedentarismo 
• Outras condições clínicas associadas à resistência insulínica (ex.; obesidade grave,  

acantose nigricans)

2. Pacientes com pré-diabetes devem ser testados anualmente.

3. Mulheres diagnosticadas com DG devem ser testadas a cada 3 anos.

3. Na ausência dos critérios citados, o rastreamento do DM2 deve ser iniciado a partir dos 45 
anos.

3. Se os resultados forem normais, o rastreamento deve ser repetido a cada 3 anos, 
considerando-se maior frequência na dependência dos fatores de risco iniciais.



Abordagem terapêutica

• As abordagens têm sido centradas na prevenção do DM, na prevenção 

de complicações micro e macrovasculares e na redução da mortalidade.

• Intuito é preservar a função das células β e/ou diminuir a RI.



Abordagem comportamental
• A medida terapêutica mais importante no paciente com pré-diabetes 

são as modificações do estilo de vida (MEV):

Prática regular de atividade física (pelo menos 150 min/semana);
+

Redução do excesso de peso (~ 7% em pacientes com sobrepeso ou obesidade).



Abordagem comportamental

• Reduzir a ingesta calórica é primordial (↓ em 
cerca de 500-600 cal/dia).



Abordagem comportamental

• Dietas saudáveis com menos calorias devem ser encorajadas, embora 

também haja alguma evidência de que componentes específicos possam 

impactar no risco de DM.

Nozes, frutas vermelhas 
(“berries”), iogurte, café e chá, 
dieta mediterrânea (rica em AG 
monoinsaturados).

Carnes vermelhas e bebidas açucaradas 

Impacto positivo

Impacto negativo



Abordagem comportamental

• Diabetes Prevention Program (DPP) (2002): MEV reduziram em 58% a 

progressão para DM em seguimento de 2,8 anos.

DPP Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346(6):393-403.



DPP Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N 
Engl J Med. 2002;346(6):393-403



DPP Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N 
Engl J Med. 2002;346(6):393-403

As modificações intensivas de estilo de vida reduziram em 
58% a incidência de diabetes (x placebo).
A metformina reduziu em 31%.



Abordagem comportamental

• Diabetes Prevention Program Outcome Study (DPPOS) (2015): 

manutenção das MEV resultou em diminuição da progressão em 51%, 

em seguimento médio de 15 anos.

DPP Research Group. Lancet Diabetes Endocrinol . 2015;3:866-75.



Abordagem farmacológica

• Nenhuma medicação é aprovada pelo FDA especificamente 
para pré-diabetes.

• Qualquer prescrição medicamentosa é “off label”.



Abordagem farmacológica

Metformina:

• Atualmente é considerada a principal opção farmacológica 

para uso em pacientes com pré-diabetes, pelo acúmulo de 

evidências favorecendo seu uso, segurança e baixo custo.

Vilar L. et al. Endocrinologia Clínica. 6 ed, 2016. 



Abordagem farmacológica

Metformina:

• DPP (2002): metformina diminuiu a progressão para DM2 em 

31%, com eficácia maior em pacientes:

✓Idade < 60 anos;
✓IMC ≥ 35 mg/m2; ou
✓História de diabetes gestacional

DPP Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N 
Engl J Med. 2002;346(6):393-403



Abordagem farmacológica

Metformina:

• DPPOS (2015): efeito protetor da metformina permaneceu 

após 15 anos de seguimento, pp nos grupos com GJ e HbA1c 

mais elevadas, maior IMC e história prévia de DMG.

1. DPP Research Group. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:866-75.



Abordagem farmacológica
Glitazonas:

• Melhora a sensibilidade à insulina e a função das células β.

• Riscos: edema, ICC, fraturas.

• ACT-NOW (2011): Pioglitazona 45mg/dia = redução da progressão para DM em 

72% após 2,4 anos de seguimento.

1. DeFronzo RA, Tripathy D, Schwenke DC et al. N Engl J Med. 2011;364:1104-15.



Abordagem farmacológica

Glitazonas:

• IRIS (2016): prospectivo, randomizado, que avaliou o efeito da pioglitazona na 

ocorrência de IAM e AVC fatal e não fatal em pacientes com síndrome metabólica 

sem diabetes (HbA1c ~ 5,8% e GJ ~ 98mg/dl). 

• Todos os pacientes inclusos tinham história de AVC ou AIT prévios.

• Redução do endpoint primário (IAM e AVC fatais e não fatais) em 24%.

• O risco de DM teve redução de 52% no grupo pioglitazona.

• Sem maior ocorrência de internações por ICC

Kernan WN, Viscoli CM, Furie KL, Young LH, Inzucchi SE, Gorman M, et al. Pioglitazone after Stroke
or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med. 2016;374:1321-31



Kernan WN, Viscoli CM, Furie KL, Young LH, Inzucchi SE, Gorman M, et al. Pioglitazone after Stroke
or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med. 2016;374:1321-31

Anos desde a randomização

(na taxa de AVC e IAM 
fatais e não-fatais)
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Abordagem farmacológica

Inibidores da alfa-glicosidase:

• Acarbose: é o único medicamento que contém em bula a indicação para 
tto da TDG.

• STOP-NIDDM Trial (2002): redução da progressão de 24% com acarbose.

• Principal limitador: efeitos colaterais gastrintestinais.

1. Chiasson JL, Josse RG, Gomis R et al. Lancet. 2002;359:2072-7.



Abordagem farmacológica

Outros antidiabéticos orais:

• Inibidores da DPP-IV e inibidores da SGLT-2: potencialmente úteis, mas 

faltam evidências robustas.



Abordagem farmacológica

Análogos do GLP-1:

• Além da redução da glicemia, tem efeito na redução do peso.

• SCALE (2015): 3.731 pacientes. 3 mg/dia de liraglutida x placebo = 

redução de 71% no risco de DM no grupo tratado.

Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K et al. N Engl J  Med. 2015; 373:11-22.



Abordagem farmacológica

Agentes antiobesidade:

• XENDOS (2014): orlistat 120mg 3x/dia + MEV = redução de 37% na 

progressão para DM.

• SEQUEL (2014): fentermina (15mg) + topiramato de liberação prolongada 

(92 mg)  = redução na progressão de 89% após 2 anos de tto.

1. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN et al. Diabetes Care. 2004;27:155-61.
2. Garvey WT, Ryan DH, Henry R et al. Diabetes Care. 2014;37:912-21.



Abordagem farmacológica

Insulinoterapia:

• ORIGIN (2012): insulina glargina por cerca de 7 anos reduziu em 28% o risco de 

progressão, mas implicou em maior risco de hipoglicemia e ganho de peso.1

Cirurgia bariátrica:

• SOS (2004): redução na progressão para DM2 de 75% em relação aos obesos não 

submetidos à cirurgia bariátrica.2

1. Gerstein HC, Bosch J, Dagenais GR. N Engl J Med. 2012; 367:319-28.
2. 1. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M et al. N Engl J Med. 2004;351:2683-93.



Abordagem farmacológica

Quando indicar?

• Segundo a ADA, a metformina deveria ser considerada especialmente 
para prevenção de DM2, para indivíduos com pré-diabetes com:

1) IMC ≥ 35mg/m2;

2) Idade < 60 anos;

3) Mulheres com história prévia de DMG.

4) Aqueles com aumento progressivo da HbA1c apesar das MEV

* Atentar para deficiência de vitamina B12 para usuários de metformin a longo prazo.



Indivíduo≥45 anos ou com risco 
aumentado de DM2

Exame de rastreamento: GJ

Glicemia normal Glicemia entre 100-125mg/dl Glicemia ≥126mg/dl em 2 ocasiões ou ao acaso 
≥200 com sintomas

Avaliar a cada 3 anos, ou 
conforme  risco

TOTG

DM2

Glicemia 2h<140mg/dl

GJA

Glicemia 2h entre 140-
199mg/dl

Glicemia 
2h≥200mg/dl Manejo do DM2

TDG

Pré-diabetes

MEV por 6 meses

Alcançou metas

Acompanhamento a cada 6 meses com 
rastreamento anual para pré-diabetes

Não alcançou metas

Reforçar MEV por mais 6 
meses (se possível, com 
equipe multidisciplinar)

Alcançou metas

Não alcançou 
metas

Paciente de alto risco: 
GJA+TDG e outros fatores 

de risco

MEV+metformin

Acompanhamento a cada 6 
meses com medida da HbA1c

MEV: ↓peso>5% e 150min/semana exercício



Prevenção de complicações

Complicações microvasculares: 

• Evidências de prevenção de doença microvascular, por meio da 

abordagem terapêutica, ainda são incipientes.

DPP Research Group. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:866-75.



Prevenção de complicações

Complicações macrovasculares:

• Poucos estudos com evidências claras de benefício de determinada 

intervenção para prevenção de eventos cardiovasculares. 

• SOS (com cx bariátrica) e IRIS (pioglitazona na prevenção de AVC e IAM) 

demonstraram benefício.

Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P et al . JAMA. 2012;307:56-65.



Prevenção de 
complicações

Complicações macrovasculares:

• Além do controle glicêmico, 

deve-se sobretudo combater 

outros fatores de risco 

cardiovascular, como tabagismo, 

obesidade, dislipidemia e 

hipertensão.



Prevenção de complicações

• Estudos bem desenhados são necessários para determinar o papel das 

MEV e tratamento medicamentoso do pré-diabetes na prevenção de 

complicações micro e macrovasculares.



Piller C, SCIENCE. 8 mar 2019, vol 363 issue 6431



Piller C, SCIENCE. 8 mar 2019, vol 363 issue 6431

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjI3on9zrrhAhWUA9QKHc5TCCMQjRx6BAgBEAU&url=https://conceito.de/interrogacao&psig=AOvVaw0nx6ASm2bu1ZmmsZEUpuie&ust=1554610863998478


Conclusões

• MEV ainda são o tratamento de escolha no pré-diabetes:

• Ter em mente que qualquer terapia medicamentosa é off-label.

Perda de peso (se houver excesso)  ~7% 
+ 150 min/semana de exercício.



Conclusões

• Segundo recomendação da ADA, é indicado iniciar metformin como 

prevenção, especialmente. se:

✓ IMC ≥ 35mg/m2; 

✓ Idade < 60 anos;  

✓mulheres com história prévia de DMG 

✓ ou GJ/HbA1c em elevação, mesmo com MEV



Conclusões

• Tratar outros fatores de risco CV (tabagismo, dislipidemia, HAS).

• Estudos que avaliem o impacto do tratamento (MEV e medicamentoso) 
na prevenção de complicações micro e macrovasculares são 
necessários.

• Individualizar tratamento dependendo da clínica: bom senso sempre!



Muito obrigada !


