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AZUKON® MR (glicazida). Registro MS - 1.0525.0019. USO ORAL. USO ADULTO. MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA. Composição, Forma farmacêutica e Apresentação: AZUKON® MR 30mg: cada comprimido de liberação prolongada contém 30mg de glicazida, embalagens com 20, 30, 60 ou 100 comprimidos. Indicações: no tratamento de: diabetes tipo 2, diabetes no obeso, diabetes no idoso, diabetes com complicações vasculares.
Contraindicações: hipersensibilidade à gliclazida, ou a outras sulfonilureias ou sulfonamidas, ou a qualquer um dos excipientes utilizados; diabetes tipo 1; pré-coma e coma diabético, cetoacidose diabética; insuficiência renal ou hepática grave;
tratamento com miconazol; durante a amamentação. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. Precauções e Advertências: é importante ter uma ingestão regular de carboidratos, atenção quando há um desequilíbrio entre
atividade física e ingestão de carboidrato, superdosagem, disfunções endócrinas, administração concomitante de outros medicamentos devido ao risco de hipoglicemia. A farmacocinética e/ou farmacodinâmica da gliclazida pode ser alterada
em pacientes com insuficiência hepática ou insuficiência renal grave. Atenção a episódios de febre, trauma, infecções ou cirurgia que podem ocorrer desequilíbrio glicêmico. Medicamentos da classe das sulfonilureias podem causar anemia
hemolítica em pacientes que apresentam deficiência da enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase. AZUKON® MR não possui nenhuma interferência conhecida na habilidade de dirigir ou operar máquinas. No entanto, os pacientes deverão
ser alertados sobre os sintomas da hipoglicemia. Gravidez: Categoria de risco na gravidez: C. Não existem dados clínicos ou a quantidade de dados é limitada sobre o uso de gliclazida em mulheres grávidas e existem poucos dados sobre
outras sulfonilureias. A substituição da terapia hipoglicemiante oral por insulina é recomendada desde o momento que a gravidez é planejada ou assim que a gravidez for descoberta. Lactação: Não existem dados clínicos disponíveis sobre
a excreção da gliclazida ou de seus metabólitos no leite materno. Levando em consideração o risco de hipoglicemia neonatal, esse medicamento é contraindicado durante a amamentação. Interações Medicamentosas: Produtos que podem
aumentar o risco de hipoglicemia: miconazol, fenilbutazona, álcool, outros antidiabéticos orais como agonistas de GLP-1, betabloqueadores, IECA, antagonistas dos receptores H2, IMAO, sulfonamidas, claritromicina e AINEs. Produtos que
podem aumentar os níveis de glicose no sangue: danazol. Associações que requerem precauções especiais: clorpromazina, glicocorticoides, ritodrina, salbutamol, terbutalina, Hypericum Perforatum. Produtos que podem causar disglicemia:
fluoroquinolonas. Associações que devem ser consideradas: varfarina, as sulfonilureias podem potencializar o efeito do anticoagulante, havendo assim a necessidade do ajuste das doses. Reações Adversas: pode levar à ocorrência de hipoglicemia se as refeições forem puladas ou realizadas em intervalos irregulares. Distúrbios gastrointestinais podem ser relatados. Outros sintomas menos comuns são: reações cutâneas e subcutâneas, distúrbios sanguíneos e linfáticos, distúrbios
hepatobiliares, distúrbios visuais. Posologia: a dose diária pode variar de 1 a 4 comprimidos ao dia, isto é, de 30 a 120 mg, em uma única tomada, por via oral, no café da manhã. Recomenda-se engolir os comprimidos inteiros com um copo
de água. Se uma dose for esquecida, a dose seguinte não deve ser aumentada. Populações Especiais: Idosos: não há necessidade de ajuste das doses habituais. Insuficiência Renal: em pacientes com insuficiência renal leve a moderada, o
regime terapêutico utilizado deve ser o mesmo que para os pacientes com função renal normal, sob monitoramento cauteloso. Insuficiência Hepática: em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada, o regime terapêutico utilizado
deve ser o mesmo que para os pacientes com função hepática normal, sob monitoramento cauteloso. Pacientes com risco de Hipoglicemia (desnutrido, doença vascular difusa): iniciar o tratamento sistematicamente com a dose mínima de
30 mg por dia. Crianças: a segurança e eficácia de AZUKON® MR não foram estabelecidas em crianças e adolescentes. (Mar2021) VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Contraindicação: hipersensibilidade aos componentes da fórmula e Diabetes Mellitus tipo 1.
Interação Medicamentosa: glicocorticoides.
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Apresentação
Devido à devastadora pandemia da COVID-19, o Congresso da ADA mais uma vez aconteceu em formato
virtual. No entanto, apesar da distância física entre os participantes e palestrantes, a relevância e o protagonismo científicos permanecem os mesmos. Seguem alguns dos vários destaques da edição de 2021
deste importante congresso médico que movimenta anualmente a diabetologia mundial.

Dr. Carlos Eduardo Barra Couri | CRM-SP 102.310
Endocrinologista. Pesquisador da Equipe de Transplante de células-tronco USP Ribeirão Preto
Estudo de fase IIb com CAPSULINTM – insulina oral
CAPSULINTM é uma insulina de uso oral, a ser administrada duas vezes ao dia e resistente à ação lítica gástrica. Sua cápsula entérica é dissolvida com o aumento
do pH em nível intestinal, e, com a ação mucolítica e
proteolítica de seus excipientes, a insulina consegue
ser absorvida em nível intestinal.
Foram incluídos 100 sujeitos com diabetes tipo 2
e em uso de metformina neste estudo prospectivo de fase IIb. A idade média era de 48 anos e
todos tinham diabetes tipo 2 por menos de dois
anos. A A1C média era de 8,1% e o IMC médio de
25,3 kg/m2.

Os participantes foram divididos em três grupos
com doses de 75, 150 ou 300 UI de insulina por
cápsula, duas vezes ao dia, e o seguimento foi de
12 semanas. No Gráfico 1 estão mostradas as reduções médias de A1C nos três grupos e no Gráfi-

co 2 as reduções de A1C em função da A1C basal
no grupo que usou a dose de 150 IU duas vezes
ao dia. O Gráfico 3 apresenta as reduções dos níveis
séricos de triglicérides nas três doses estudadas no estudo ao término de 12 semanas.
Não houve aumento de casos de hipoglicemia nos
sujeitos da pesquisa, assim como não houve relato de
casos de sintomas gastrointestinais induzidos pela insulina oral. O IMC se manteve estável em todo o seguimento e o tratamento com insulina oral não promoveu surgimento de anticorpos anti-insulina ao longo
das 12 semanas de seguimento.
Este estudo identificou que 150 IU duas vezes ao dia
pode ser a dose indicada em futuros estudos de eficácia e segurança com CAPSULINTM.
Referência: New RRC, Bogus M, Travers GN, Namjoshi G. 99-LB: A Phase
2b Study of Oral Insulin (Capsulin) Administered to Patients with Type 2
Diabetes. Diabetes. 2021;70(suppl 1): 99-LB.
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Gráfico 1. Evolução da A1C nos três diferentes grupos com
dose de 75, 150 ou 300 IU duas vezes ao dia; * p< 0,05
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Gráfico 2. Evolução da A1C em função da A1C basal no
grupo que usou 150 IU duas vezes ao dia
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Gráfico 3. Evolução dos triglicérides séricos nos três diferentes grupos com dose de 75,
150 ou 300 IU duas vezes ao dia; *p < 0,05

Implante de um minipâncreas subcutâneo: relato
de caso de uma paciente que recebeu VC-02
Muito se discute sobre o desenvolvimento da bomba
de insulina automática, de alça fechada, que é capaz
de interpretar o valor da glicose plasmática ou tissular
e em seguida tomar decisões sem intermédio da intervenção do paciente. Este é o tão sonhado pâncreas
artificial.
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Mas uma linha de pesquisa em paralelo, voltada à biotecnologia das coisas, vem tentando facilitar a vida de
milhares de pessoas com diabetes tipo 1: o implante
de células-tronco pancreáticas encapsuladas.
A companhia americana ViaCyte, juntamente com
pesquisadores belgas, publicou um relato de caso de
uma paciente de 52 anos que possui diabetes tipo 1
há 36 anos e que, apesar de educação em diabetes,
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Pesquisadores esperam num futuro próximo utilizar uma cápsula que impeça o ataque imunológico
e evite a necessidade de uso de imunossupressão
crônica.
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Gráfico 4. Aumento temporal da secreção endógena de
insulina durante o teste de alimentação mista
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Referência: Keymeulen B, Jacobs-Tulleneers-Thevissen D, Kroon EJ,
et al. 196-LB: Stem Cell–Derived Islet Replacement Therapy (VC-02)
Demonstrates Production of C-Peptide in Patients with Type 1 Diabetes
(T1D) and Hypoglycemia Unawareness. Diabetes. 2021;70(Suppl
1):196-LB.
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Neste relato de caso em questão, pesquisadores utilizaram imunossupressão contínua com globulina antitimocitária, micofenolato mofetil e tacrolimo para evitar o ataque imunológico a células com HLA diverso.

Quanto ao controle metabólico, houve redução da
dose diária de insulina e aumento do tempo que a
paciente permanece no alvo glicêmico durante a monitorização contínua de glicose (Gráfico 5). A mesma
melhora ocorreu nos valores da A1C e no risco de hipoglicemias (Gráficos 6A e 6B)

Sem
ana

Os pesquisadores desenvolveram uma cápsula contendo células-tronco pancreáticas a partir de células-tronco embrionárias de um banco de células. O
racional é que, uma vez implantadas no tecido subcutâneo do paciente, as células-tronco pancreáticas
se desenvolvem em ilhotas pancreáticas e passam a
funcionar como se fosse um minipâncreas, capaz de
detectar o valor da glicose sérica e produzir insulina
de acordo com as oscilações da glicose.

Ao longo de mais de 39 semanas, a paciente apresentou aumento da secreção endógena de insulina
avaliada pela área sob a curva de secreção de insulina
durante o teste da alimentação mista (Gráfico 4).

ana

uso de bomba de infusão subcutânea contínua de
insulina e monitorização contínua de glicose, apresentava grande variabilidade glicêmica, descontrole
da A1C e vários episódios semanais de hipoglicemias
graves assintomáticas. A secreção de insulina residual
da paciente era indetectável.

Média de unidades de insulina/dia

Resultado da monitorização contínua de glicose 2 semanas antes
de cada visita

Gráfico 5. Evolução temporal do tempo no alvo da
monitorização contínua de glicose e da dose diária
de insulina
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Gráfico 6. Evolução temporal no risco de hipoglicemia (A) e nos valores da hemoglobina glicada (B)

Subutilização de estatinas em pessoas com
diabetes tipo 1: quando o mundo real não se
conecta às diretrizes

mais de 10 anos, apenas 30% estavam em uso de estatinas e apenas 40% daqueles com idade superior a
40 anos de idade.

O diabetes tipo 1 é um fator de risco cardiovascular, e
o uso das estatinas é reconhecidamente eficaz em reduzir o risco de infarto do miocárdio nesta população.

Nos pacientes com nefropatia diabética, apenas
38,5% usavam estatinas. Destaque foi para pacientes
com hipertensão em que na sua totalidade usavam
esta medicação antilipemiante.

Segundo recomendações do NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) do Reino Unido, o
uso de estatinas deve ser indicado para pessoas com
diabetes tipo 1 que possuam alguma das características
abaixo:
•
•
•
•

Idade > 40 anos.
Mais de 10 anos de diabetes.
Nefropatia diabética.
Outros fatores de risco cardiovasculares como a hipertensão.
Com isso, pesquisadores analisaram o prontuário eletrônico de 205 pacientes com diabetes tipo 1 atendidos no Hospital St. Vincent, em Dublin, para avaliar se
estavam em uso de estatinas, conforme as diretrizes
vigentes. Dos 146 pacientes com diabetes tipo 1 há

Dados alarmantes vêm do subgrupo de pacientes com
maior risco cardiovascular. Ou seja, nos pacientes que
possuíam simultaneamente idade superior a 65 anos,
diabetes tipo 1 há mais de 20 anos e doença renal crônica: apenas 31% estavam em uso de estatinas.
Com isso, segundo dados de mundo real, as estatinas
vêm sendo subutilizadas em pessoas com diabetes
tipo 1 no Reino Unido. Políticas mais efetivas de educação médica se fazem necessárias para promover
melhor prevenção de doença cardiovascular nesta
população de pessoas com este tipo de diabetes.
Referência: Ali DSA, Griffin TP, Crowley R, Canavan R. 19-LB: Statin Use as a
Primary Prevention in Patients with Type 1 Diabetes: Where Do We Stand?

O conteúdo desta obra é de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es).
Produzido por Segmento Farma Editores Ltda., em julho de 2021.
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A PROFISSIONAIS DE SAÚDE HABILITADOS A PRESCREVER E/OU DISPENSAR MEDICAMENTOS.
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OLMECOR® (olmesartana medoxomila). Registro MS - 1.0525.0058. USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS DE IDADE. MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE
AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA. Composição, Forma farmacêutica e Apresentações: OLMECOR® 20mg: cada comprimido revestido contém 20mg de olmesartana medoxomila,
embalagens com 10, 30 e 60 comprimidos; OLMECOR® 40mg: cada comprimido revestido contém 40mg de olmesartana medoxomila, embalagens com 10, 30 e 60 comprimidos.
Indicação: é indicado para o tratamento da hipertensão essencial (primária). Contraindicação: é contraindicado a pacientes hipersensíveis aos componentes da fórmula. Precauções
e Advertências: sinais de enteropatia com diarreia crônica semelhante à doença celíaca podem ocorrer em pacientes em uso de olmesatana medoxomila. Os níveis eletrolíticos
séricos devem ser monitorados periodicamente, pelo risco de hipercalemia. Gravidez: Categoria de risco na gravidez: C e D. Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Lactação: devido ao potencial para eventos adversos sobre
o lactente, cabe ao médico decidir entre interromper a amamentação ou o uso da olmesartana medoxomila, levando em conta a importância do medicamento para a mãe. Interações
Medicamentosas: lítio, bloqueadores dos receptores de angiotensina II, inibidores da ECA, alisquireno, AINEs, colesevelam. Reações Adversas: os eventos geralmente foram leves,
transitórios e não tinham nenhuma relação com a dose de olmesartana medoxomila. A reação mais comum observada é tontura. Posologia: Uso Pediátrico Acima de 6 anos: A dose inicial
recomendada é de 20mg uma vez ao dia para pacientes com mais de 6 anos e que possuem mais de 35Kg. Para pacientes que precisam de redução adicional da pressão arterial depois
de 2 semanas de tratamento, a dose pode ser aumentada para até 40 mg por dia. Uso Adulto: a dose inicial recomendada é de 20 mg uma vez ao dia, quando usado como monoterapia.
Para pacientes que necessitam de redução adicional da pressão arterial, a dose pode ser aumentada para até 40 mg uma vez ao dia. Os pacientes devem engolir o comprimido inteiro
com um pouco de água potável. O início do efeito anti-hipertensivo usualmente se manifesta dentro de uma semana e a redução máxima da pressão arterial em geral é obtida com duas
a quatro semanas de tratamento com OLMECOR®. Populações Especiais: Idosos: Nenhum ajuste da dose inicial. Insuficiência Renal leve e moderada: Nenhum ajuste da dose inicial.
Insuficiência Renal Grave: o tratamento deve ser iniciado sob cuidadosa supervisão e uma dose inicial inferior deve ser considerada. Disfunção Hepática leve a moderada: Nenhum ajuste
da dose inicial. Insuficiência Hepática Grave: o tratamento deve ser iniciado sob cuidadosa supervisão e uma dose inicial inferior deve ser considerada. OLMECOR® pode ser partido.
(Mar2021) VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

CONTRAINDICAÇÃO: hipersensibilidade aos componentes da fórmula. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: lítio.
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www.torrentonline.com.br
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