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RESUMO

O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado pelo 

estado de hiperglicemia, que por sua vez ocasiona o desenvolvimento de 

inúmeras complicações micro e macrovasculares, e para tanto tem se tornado 

um importante problema de saúde pública. Visto que sua prevalência tende a 

aumentar mundialmente e que diversos fatores podem estar relacionados a sua 

patogênese, inúmeros estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de se elucidar

sua etiologia e propor terapias que previnam, tratem e gerenciem a doença, a 

fim de evitar e minimizar complicações. Alguns estudos evidenciam que tal 

distúrbio metabólico não está somente associado ao consumo excessivo de 

carboidratos, mas que também existe a influência dos micronutrientes, minerais 

e vitaminas, que atuam como cofatores e componentes enzimáticos em diversas 

reações do metabolismo glicídico, corroborando para o desenvolvimento do DM. 

O presente estudo reúne evidências cientificas existentes quanto a patogênese,

diagnóstico, tratamento alternativo do DM relacionando-as com a atuação e 

influência dos micronutrientes no metabolismo glicídico. Por meio desta revisão, 

pôde-se associar a função biológica dos minerais ao desenvolvimento da 

resistência à insulina, quando estes estão em concentrações inadequadas no 

organismo. Nota-se também que os minerais possuem mecanismo de ação 

semelhantes aos antidiabéticos orais, como a metformina e as sulfonilureias, 

uma vez que atuam em pontos enzimáticos comuns.

Palavras chave: Diabetes, minerais, zinco, cromo, vanádio, magnésio.
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ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) consists of a metabolic disorder characterized by the state 

of hyperglycemia, which in turn causes the development of numerous micro and 

macrovascular complications and it has become an important public health 

problem. DM prevalence tends to increase worldwide, and several factors are 

related to its pathogenesis. Thus, numerous studies have been developed to 

elucidate its etiology and to propose preventive therapies, treatments, and the 

management of DM in order to avoid and minimize its complications. Some

studies have shown that this metabolic disorder is not only associated with the 

excessive consumption of carbohydrates, but there is also the influence of 

micronutrients, minerals, and vitamins, which act as cofactors and enzymatic 

components in various reactions of glucose metabolism, corroborating the 

development of DM. The present study gathers scientific evidence regarding the 

pathogenesis, diagnosis and alternative treatments to DM related to the 

performance and influence of micronutrients in glucose metabolism. Through this 

review, it was possible to associate the biological function of minerals with the 

development of insulin resistance, when these are in inadequate concentrations 

in the body. It was also noted that minerals have a mechanism of action similar 

to oral antidiabetics, such as metformin and sulfonylureas since they act in 

common enzymatic points.

Keywords: Diabetes, minerals, zinc, chrome, vanadium, magnesium.
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1 INTRODUÇÃO

O Diabetes mellitus (DM) tem se tornado um problema de saúde de 

grande impacto na atualidade, uma vez que tem alcançado uma dimensão 

significativa em todos os países, embora a maioria dos casos se encontrem nos 

países em desenvolvimento. A tendência é de que a prevalência do DM cresça 

na população mundial, e nessa perspectiva, o Brasil estaria entre os 10 países 

com maior número de indivíduos diabéticos (INTERNATIONAL DIABETES 

FERATION - IDF, 2015).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o DM caracterizado pelo 

quadro de hiperglicemia, assume a terceira posição em relação a causa de 

mortalidade prematura e incapacitações temporárias devido a suas 

complicações, sendo superado apenas pela hipertensão arterial sistêmica e pela 

utilização do tabaco (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2009). As 

complicações do DM relacionam-se à maior incidência de doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal, amputações 

não traumáticas de membros inferiores. Isso mostra o quanto esse distúrbio é 

impactante para a saúde pública, uma vez que se tornou causa do aumento do 

número de hospitalizações e da utilização dos serviços de atenção básica de 

saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES – SBD, 2017), principalmente 

nos países subdesenvolvidos (GLOBAL BURDEN OF DISEASE - GBD, 2015).

A fim de minimizar a ocorrência das complicações decorrentes do DM e 

proporcionar um melhor prognóstico ao indivíduo, diversas formas de

intervenção vem sendo estudadas, dentre as quais tem se destacado a utilização 

da suplementação de micronutrientes, de função antioxidante ou estrutural, 

como coadjuvante ao tratamento convencional ou como uma terapia alternativa 

(COMPBELL, 2010; YILMAZ, 2016). 

Sabe-se que os indivíduos diabéticos apresentam baixas concentrações 

de micronutrientes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION - ADA, 2017), que 

podem estar relacionados ao desenvolvimento ou progressão do DM, uma vez 

que estes elementos essenciais constituem inúmeras moléculas e atuam como 

cofatores em diversas reações orgânicas relacionadas ao metabolismo da
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glicose (SONG et al., 2006; VICTORINOVA et al., 2009; WIJESARA; 

CHIMIENTI; WHELER, 2009).

Nesse contexto, destacam-se o zinco e o magnésio, por exemplo, que 

estão associados à regulação da função das células das ilhotas pancreáticas e 

à sinalização insulínica (WELLS, 2008; WIJESARA; CHIMIENTI; WHELER, 

2009), corroborando para a manutenção da homeostase glicêmica; e que 

frequentemente encontram-se defasados em indivíduos que apresentem DM e 

complicações consolidados (JAYAWARDENA et al., 2012).

Diante o exposto, o presente trabalho tem por objeto descrever a atuação

dos micronutrientes zinco, magnésio, cromo e vanádio no metabolismo glicídico, 

correlacionando-os com a patogênese do DM e com os tratamentos 

convencionais.
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL

Realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a patogênese do DM, 

suas formas de intervenção terapêutica e a atuação dos micronutrientes cromo, 

zinco, magnésio e vanádio, considerando cada um desses aspectos em relação 

às vias de metabolismo glicídico.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Relacionar a atuação fisiológica dos minerais com a atuação fisiológica 

dos medicamentos antidiabéticos;

• Relacionar a função dos minerais ao desenvolvimento da resistência à 

insulina e progressão para DM 2.
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3 JUSTIFICATIVA

O DM é um distúrbio metabólico caracterizado pelo estado de 

hiperglicemia (SBD, 2016), que vem atingindo proporções crescentes 

mundialmente, em todos os países independente de seu grau de 

desenvolvimento (IDF, 2015).

Este fato é preocupante visto que, segundo a Federação Internacional de 

Diabetes, a população mundial tende a atingir uma projeção superior a 642 

milhões de pessoas, entre 20 e 79 anos, com DM em 2040 (IDF, 2015).

Nesse contexto, evidências acerca da terapia nutricional como 

instrumento de prevenção, tratamento e gerenciamento do DM vem ganhando 

espaço (WHO, 2003), onde se entende a necessidade de adequar não somente 

as prescrições de macronutrientes, mas também os micronutrientes (SBD,

2014).

Sabendo-se que existe carência de muitos minerais e vitaminas em 

pacientes diabéticos (ADA, 2014) e que a reposição destes pode gerar 

benefícios para os pacientes diabéticos (JAYAWARDENA et al., 2012), torna-se 

necessário discutir as propriedades destes elementos, sua contribuição na 

patogênese do DM e sua possível utilização como terapia alternativa.
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4 REVISÃO DA LITERATURA

4.1 GLICOSE E METABOLISMO

 

A glicose (C6H12O6) é um carboidrato simples, monossacarídeo, que 

ocupa a posição central do metabolismo energético, constituindo-se como a 

principal fonte de energia da maioria dos seres vivos; e além de ser um excelente 

combustível, ainda fornece diversos intermediários metabólicos indispensáveis 

às reações de biossíntese, assumindo dessa forma função estrutural. Seu 

potencial energético provém da energia liberada durante o processo de 

catabolismo, que possibilita a formação de ATP, sendo indispensável ao sistema

nervoso central e periférico, à medula e às células vermelhas do sangue 

(FABRIS; FEKSA, 2007; NELSON; COX, 2008).

A obtenção da glicose ocorre a partir da degradação de carboidratos mais 

complexos, os dissacarídeos e os polissacarídeos, cujas moléculas orgânicas 

compreendem uma combinação de monossacarídeos unidos entre si. Quando 

há ingestão de polissacarídeos e dissacarídeos, inicia-se o processo de digestão 

dos mesmos na boca, com a mastigação, que realiza uma degradação mecânica 

da molécula; e com a mistura da saliva, onde há a atuação da enzima amilase 

salivar, secretada pela glândulas parótidas, realizando a degradação química em 

maltose e dextrina (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004; GUYTON; HALL, 

2006; SILVERTHORN et al., 2010) (Figura 1). 

Em seguida, a massa alimentar misturada a saliva é conduzida ao 

estômago, onde a amilase salivar é neutralizada pelo pH ácido. No estômago 

não existem enzimas especificas para a digestão de carboidratos, por isso ocorre 

somente o processo digestivo mecânico caracterizado pelos movimentos 

peristálticos, que são as contrações das fibras musculares da parede do órgão, 

que misturam as partículas dos alimentos as secreções gástricas (GUYTON; 

HALL, 2006; SILVERTHORN et al., 2010). 

Uma vez misturada às secreções gástricas, a massa alimentar 

movimenta-se para a porção inferior do estômago, passando pela válvula 

pilórica, através da qual alcança o duodeno, onde os movimentos peristálticos 
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permanecem até conduzir a massa alimentar ao intestino delgado, local em que 

a digestão dos carboidratos é finalizada através das secreções pancreáticas, 

contendo amilase pancreática, responsável pela quebra do amido e da maltose; 

e intestinais, que contém dissacaridases, sacarase, lactase e maltase que 

fornecem as moléculas simples de glicose, frutose e galactose para o processo 

de absorção intestinal (GUYTON; HALL, 2006).

Figura 1 - Representação esquemática da digestão de carboidratos complexos a 
monossacarídeos. Após a ingestão de polissacarídeos, estes são digeridos a dissacarídeos e 
posteriormente a monossacarídeos, obtendo-se a glicose para utilização nas vias de 
metabolismo energético. Fonte: SILVERTHORN et al., 2010. 

Terminado o processo de redução dos polissacarídeos e dissacarídeos a

monossacarídeos, os mesmos são captados do lúmen para as células 

intestinais. Tal captação ocorre por meio de dois mecanismos: transporte 

passivo ou difusão facilitada, onde a glicose segue o fluxo do compartimento 

onde sua concentração é maior, para o de menor concentração. Este processo 

é mediado por um sistema de transporte de monossacarídeos do tipo Na+ 

independente, e apresenta alta especificidade para D−frutose; transporte ativo, 

em que a glicose é captada do lúmen para as células intestinais por meio de um 

co-transportador Na+−monossacarídeo (SGLT). Consiste em um processo ativo 

indireto que envolve a (Na+K+) ATPase, e tem especificidade por D−glicose e 

D−galactose (NELSON; COX, 2008; GUYTON; HALL, 2006).  
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Ao alcançar a base dos enterócitos, a glicose é transportada do intestino 

para o sangue através do GLUT 2. O transporte ocorre por difusão, sempre a 

favor do gradiente de concentração, isto é, do meio mais concentrado para o 

menos concentrado (GUYTON; HALL, 2006; SILVERTHORN et al., 2010)

(Figura 2).

Figura 2- Captação da glicose do lúmen intestinal para o interior dos enterócitos e difusão 
para a corrente sanguínea. A glicose pode ser captada para o interior dos enterócitos a partir 
do transporte passivo ou difusão facilitada, mediado por um sistema de transporte de 
monossacarídeos do tipo Na+ independente; ou por transporte ativo, em que a glicose é captada 
do lúmen para as células intestinais por meio de um co-transportador Na+−monossacarídeo 
(SGLT), envolvendo a (Na+K+) ATPase. Uma vez na base dos enterócitos, a glicose difunde-se 
para a corrente sanguínea a partir do GLUT2. Fonte: SILVERTHORN et al., 2010.

Após a absorção, há aumento da glicemia, estimulando as células β 

pancreáticas a secretarem insulina que estimula a captação de glicose 

principalmente pelos tecidos adiposo e muscular. O fígado, o cérebro e os 

eritrócitos constituem tecidos insulino-independentes, que não necessitam de 

insulina para captar a glicose disponível no sangue (GUYTON; HALL, 2006; 

FABRIS; FEKSA, 2007). 

Nesse contexto, a glicose assume três destinos principais no metabolismo 

dos seres humanos: pode ser armazenada na forma de polissacarídeo ou 
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sacarose; ser oxidada a piruvato (composto de três átomos de carbono) por meio 

da glicólise; ou ser oxidada à pentoses (NELSON; COX, 2008).

4.1.1 Glicogênese

 

Após as refeições, quando ocorre elevação da glicose no sangue, há o 

armazenamento do mossacarídeo na forma de glicogênio, no fígado e nos 

músculos. O glicogênio muscular é utilizado para o fornecimento de ATP nesse 

tecido, enquanto o glicogênio hepático, consiste em uma reserva de glicose para 

manter a homeostase desta no sangue (GUYTON; HALL, 2006; NELSON; COX, 

2008). O principal local de consumo de glicose é o cérebro, através da via 

aeróbica. A maior parte da energia restante é utilizada por eritrócitos, músculos 

esquelético e cardíaco (GUYTON; HALL, 2006). 

A síntese do glicogênio a partir da glicose é executada pela glicogênio 

sintetase. Esta enzima utiliza UDP-glicose como um substrato e o estado final 

não-reduzido do glicogênio como outro substrato. A ativação de glicose para ser 

usada na síntese de glicogênio é executada pela UDP-glicose pirofosforilase, 

enzima que troca o fosfato do C-1 da glicose-1-fosfato por UDP (NELSON; COX, 

2008; SILVERTHORN et al., 2010). 

A energia da ligação fosfoglicosil da UDP-glicose é utilizada pela enzima 

glicogênio sintetase para catalisar a incorporação de glicose em uma molécula 

pré-existente do glicogênio; UDP é subsequentemente liberado da enzima. Para 

o início da síntese do glicogênio é necessário o iniciador, que consiste em uma 

proteína conhecida como glicogenina, localizada no centro da molécula de 

glicogênio. A glicogenina tem uma propriedade incomum de catalisar a sua 

própria glicosilação, fixando o C-1 da UDP-glicose por um resíduo de tirosina na 

enzima. A glicose fixada pode servir como um iniciador requerido pela glicogênio 

sintetase (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004; NELSON; COX, 2008). 

As ramificações α-1,6 na cadeia α- 1,4 glicose são formadas pela ação da 

enzima de ramificação, que transfere um fragmento terminal dos resíduos 6-7 da 

glicose, da extremidade não redutora para um resíduo interno na posição C-6 no 
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meio da cadeia. A adição da glicose ligada à UDP continua pela enzima 

glicogênio sintetase até a preparação para novas ramificações (NELSON; COX, 

2008).

4.1.2 Glicogenólise

 

Quando há ausência de alimentação, e o organismo apresenta sinais de 

escassez de energia, inicia-se o processo de degradação de glicogênio, que 

promove o fornecimento de glicose necessário às reações orgânicas e 

intracelulares. Esse processo ocorre nas primeiras horas de fome para sustentar

o período em que a glicose está sendo formada pelo processo da 

gliconeogênese, que é a obtenção de glicose a partir de compostos não

glicídicos (GUYTON; HALL, 2006; SILVERTHORN et al, 2010). 

A degradação dos estoques de glicogênio ocorre através da ação da 

enzima glicogênio fosforilase, que produz resíduos de glicose-1P a partir do 

rompimento de ligações α-1,4 da molécula de glicogênio. Esta enzima não tem 

a capacidade de remover os resíduos de glicose a partir das ligações α 1,6 ou 

da extremidade redutora do glicogênio, e sua atividade é interrompida a quatro 

resíduos do ponto de ramificação. Portanto, para a remoção da glicose nesses 

pontos é necessária a intervenção da enzima desramificadora ou transferase, 

que remove um bloco de três glicoses de uma ramificação para outra, 

transferindo-o para uma extremidade não redutora, favorável a continuidade da 

atividade da glicogênio fosforilase (NELSON; COX, 2008).

Após a produção da glicose-1-fosfato pela glicogênio fosforilase, este 

resíduo que é convertido em glicose-6-fosfato por uma fosglicomutase. No 

fígado, parte da glicose-6-fosfato é direcionada à via glicolítica, enquanto a outra 

parte é desfosforilada pela glicose fosfatase, formando glicose livre, e cai na 

corrente sanguínea para ser distribuída entre os tecidos e órgãos 

glicodependentes. Enquanto que no músculo a glicose-6-fosfato segue a via 

glicolítica para fornecer energia para as contrações musculares, uma vez que a 

enzima glicose-6-fosfatase é ausente (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004; 

NELSON; COX, 2008). 
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4.1.3 Glicólise ou via glicolítica

A glicólise é uma via metabólica universal de catabolismo da glicose, 

responsável pela produção de energia e de intermediários metabólicos que 

atuam em diversas reações de biossíntese do organismo. Deste processo, 

obtém-se duas moléculas de piruvato, ATP e NADH (NELSON; COX, 2008; 

GUYTON; HALL, 2006; SILVERTHORN et al., 2010).

O catabolismo da glicose ocorre por intermédio de dez enzimas, e suas 

reações podem ser agrupadas em duas fases, conforme suas finalidades: fase 

preparatória e fase de compensação de energia (BERG; TYMOCZKO; STRYER,

2004; NELSON; COX, 2008; SILVERTHORN et al., 2010).

Na primeira fase da glicólise, ocorre o investimento, gasto de ATP para 

converter a glicose em frutose-1-6-bifosfato, havendo ruptura da ligação 

carbono-carbono entre C-3 e C-4 para formar duas moléculas de triose fosfato. 

Enquanto na segunda fase há compensação do gasto energético da fase 

anterior, em que as duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato formadas são 

oxidadas em C-1; com isso ocorre a conservação de energia na forma de NADH 

e a formação de uma ligação acil-fosfato no 1,3-bifosfoglicerato, contendo um 

alto potencial de transferência de fosfato, que quando há fosforilação pela 

fosfogliceratoquinase, transfere fosfato para o ADP, formando ATP e 3-

fosfoglicerato (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004; NELSON; COX, 2008). 

O rearranjo de dos átomos de 3-fosfoglicerato, com perda de H2 origina 

fosfoenolpiruvato, que também apresenta alto potencial de transferência de 

fosfato, sendo responsável por doar um grupo fosfato para o ADP na segunda 

fosforilação desta fase, gerando ATP e piruvato, sendo este o seu produto final 

(NELSON; COX, 2008). 

Uma vez que o piruvato é produzido pela via glicolítica, este composto 

segue por dois destinos, dependendo da disponibilidade de oxigênio no 

organismo. Quando em aerobiose, o piruvato é transformado em Acetil-CoA e 

em anaerobiose, em lactato ou etanol (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004; 

NELSON; COX, 2008; SILVERTHORN et al, 2010).
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Na presença de oxigênio, o piruvato é convertido em acetil-CoA por um 

complexo de enzimas denominado piruvato desidrogenase, formado por   

piruvato desidrogenase, diidrolipoil transacetilase e diidrolipoil desidrogenase, e 

pelas coenzimas tiamina pirofosfato (TPP), coenzima A (CoA), nicotinamida 

adenina dinucleotídeo (NAD+), flavina adenina dinucleotídeo (FAD) e ácido 

lipóico (NELSON; COX, 2008). 

Após a conversão do piruvato à acetil-CoA, esta molécula dirige-se ao 

ciclo de Krebs, onde é totalmente oxidada a CO2, com produção de NADH e 

FADH2, que são precursores de reações de biossíntese. Essa via metabólica se 

inicia com a condensação de oxaloacetato com Acetil-CoA, onde ao fim de todas 

as reações enzimáticas, o oxaloacetato é regenerado, e ocorre a liberação de 

quatro pares de hidrogênio a partir das coenzimas NAD e FAD, que são 

transportados para a cadeia respiratória, onde há geração de ATP decorrente da 

energia liberada pelo fluxo de prótons que ocorre entre os complexos 

transportadores de prótons e elétrons, servindo como elo entre o espaço 

intermembrana e a matriz mitocondrial (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004;

NELSON; COX, 2008). 

Nesse processo, o oxigênio é o aceptor dos prótons hidrogênio, havendo 

formação de uma molécula de H2O por cada par de elétrons transportados por 

FADH2 e NADH (NELSON; COX, 2008).

4.1.4 Via das pentoses fosfato

A via das pentoses fosfato consiste em um processo anaeróbico 

alternativo ou complementar à glicólise. Nessa, o agente oxidante não é o NAD, 

mas sim o NADP+, pelo qual se forma NADPH, não envolvendo, portanto, a 

produção de ATP. Tem por finalidade a produção de intermediários 

biossintéticos para as células, sendo seus produtos a ribose-5-fosfato, CO2 e 

NADPH (NELSON; COX, 2008).

Esta via compreende duas etapas: a fase oxidativa, em que ocorre a 

produção das pentoses; e a fase não oxidativa, caracterizada pela 
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interconversão de pentoses intermediárias da via glicolítica (BERG; 

TYMOCZKO; STRYER, 2004; NELSON; COX, 2008).

A fase oxidativa da via das pentose inicia-se com a desidrogenação 

enzimática da glicose-6-fosfato pela glicose-6-fosfato desidrogenase, formando 

6-fosfoglicono-d-lactona, que ao ser hidrolisado por uma lactonase forma 6-

fosfogliconato, sendo o NADP o receptor de elétrons nesse processo, originando 

a primeira molécula de NADPH. Por conseguinte, ocorre a desidrogenação e 

descarboxilação da 6-fosfogliconato pela 6-fosfogliconato desidrogenase, 

formando a ribulose-5-fosfato e gerando mais uma molécula de NADPH, que não 

entra na fase não oxidativa. Ao ser formada, a ribulose-5-fostafo prossegue para 

a via não oxidativa, em quantidade de três moléculas, as quais duas delas são 

convertidas a xilulose-5-fosfato pela 3-epimerase; enquanto uma molécula forma 

a ribose-5-fosfato, a partir da ceto-isomerase (NELSON; COX, 2008).

A ribose-5-fosfato pode, então, ser direcionada à formação de moléculas 

de DNA e RNA, ou reagir com uma das xiluloses através da transcetolase, 

formando gliceraldeído-3-fosfato e sedoheptulose-7-fosfato; estas, por sua vez, 

podem reagir por meio da transaldolase e formar glicose-6-fosfato e eritrose-4-

fosfato, que ao reagir com xiluloses, converte-se também em glicose-6-fosfato 

(BERG; TYMOCZKO; STRYER, 2004; NELSON; COX, 2008).

4.1.5 Gliconeogênese

À medida que os níveis glicêmicos decaem, decorrente da ausência ou 

ineficiência da absorção de glicose proveniente dos alimentos, inicia-se o 

processo de degradação do glicogênio hepático, para manter a glicemia em 

concentrações compatíveis com o bom funcionamento do organismo. No 

entanto, a glicogenólise não é suficiente para manter níveis glicêmicos normais 

por um período superior a 8 horas de jejum sendo, por isso, necessária a via da 

gliconeogênese, pela qual se obtém glicose a partir de compostos de origem não 

glicídica (aminoácidos, lactato e glicerol) (GUYTON; HALL, 2006; 

SILVERTHORN et al., 2010).
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No processo de gliconeogênese, os precursores não glicídicos são 

convertidos a piruvato, ou entram na via glicolítica como substratos 

intermediários, como oxaloacetato ou diidroxiacetona fosfato (NELSON; COX, 

2008). O lactato utilizado nesse processo provém da fermentação láctica 

ocorrida na musculatura esquelética em períodos de intensa atividade física, e é 

convertido a piruvato, pela lactato desidrogenase. Os aminoácidos provém da 

alimentação ou da degradação proteica do músculo esquelético, e são 

convertidos a oxaloacetato ou piruvato. Por fim, o glicerol, proveniente da 

hidrólise dos triacilglicerois no tecido adiposo, é convertido a diidroxiacetona 

fosfato, que consiste em um substrato da via glicolítica para a produção de 

glicose (GUYTON; HALL, 2006; NELSON; COX, 2008).

Esta via metabólica é controlada pela glicólise, sendo este controle 

recíproco: sempre que uma das vias está em plena atividade, a outra encontra-

se praticamente inativa. Existem diversos pontos de controle, que são comuns a 

ambas as vias: a fosfofrutoquinase, a frutose 1,6-bifosfatase, a piruvato 

carboxilase e a piruvato quinase. A frutose-6-fofato sinaliza a elevação da 

concentração da glicose nas células, promovendo a ativação da glicólise e a 

consequente inativação da gliconeogênese (NELSON; COX, 2008).
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4.2 REGULAÇÃO HORMONAL DO METABOLISMO 

GLICÍDICO

Existem diversos hormônios que podem influenciar o metabolismo dos 

carboidratos no organismo, como por exemplo a epinefrina, o glucagon, o cortisol 

e a insulina (NELSON; COX, 2008; SILVERTHORN et al, 2010).

A epinefrina, liberada pela glândula adrenal quando o sistema nervoso

simpático é estimulado, tem por finalidade aumentar a biodisponibilidade de 

glicose para o metabolismo rápido nos músculos e para o fígado. Ela tem a 

capacidade de ativar a fosforilase, induzindo a glicogenólise (GUYTON; HALL,

2006).

O glucagon é secretado pelas células α pancreáticas quando a glicose 

sérica atinge concentrações muito baixas, inadequadas a manutenção do bom 

funcionamento do organismo. Ele estimula a formação de AMP cíclico, 

principalmente nas células hepáticas, onde o glicogênio hepático é convertido 

em glicose e liberado para a corrente sanguínea, elevando e adequando a 

glicemia (GUYTON; HALL, 2006; NELSON; COX, 2008; SILVERTHORN et al., 

2010).

O cortisol é um hormônio glicocorticoide produzido pela glândula adrenal, 

induzido pela corticotropina produzida pela adeno-hipófise, quando a 

disponibilidade de glicose na corrente sanguínea é insuficiente para manter a 

reações metabólicas do organismo. Este hormônio mobiliza proteínas de todas 

as células do organismo, disponibilizando-as como aminoácidos nos fluidos 

corporais, onde a maior porção se destina ao fígado onde ocorre a conversão 

destes a glicose, caracterizando o processo de gliconeogênese (GUYTON; COX, 

2008).

A insulina é um hormônio fundamental para o metabolismo glicídico, pois 

é responsável pela captação, armazenamento e utilização da glicose em quase 

todos os tecidos do organismo, especialmente pelo fígado, músculos e 

adipócitos (GUYTON; HALL, 2006; SILVERTHORN et al., 2010).
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A insulina é secretada pelas células β das ilhotas pancreáticas em 

resposta ao aumento das concentrações séricas de glicose e aminoácidos após 

as refeições. Ela é responsável por manter a homeostase da glicose, a partir da 

redução de sua produção hepática e aumento da sua captação periférica, 

principalmente pelos tecidos muscular e adiposo (CARVALHEIRA; ZECCHIN; 

SAAD, 2002; GUYTON; HALL, 2006; SILVERTHORN et al., 2010).

Isto significa que ocorre a redução da produção de glicose pela inibição 

da gliconeogênese e da glicogenólise e, em contrapartida, há o aumento dos 

transportadores de glicose (GLUT) na membrana celular do músculo e tecido 

adiposo, ocasionando um aumento na captação da glicose (FABRIS; FEKSA,

2007). Isto favorece a glicólise (produção e fornecimento de energia) ou a 

glicogênese (armazenamento da glicose na forma de glicogênio). A insulina 

também estimula a lipogênese no fígado e nos adipócitos e consequentemente 

reduz a lipólise, bem como aumenta a síntese e inibe a degradação proteica 

(CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002; SILVERTHORN et al., 2010) (Figura 

3).

A ação da insulina na célula inicia-se quando ela se liga a um receptor de 

membrana plasmática específico, receptor de insulina (IR). Praticamente todos 

os tecidos apresentam esse receptor, que consiste em uma glicoproteína 

heterotetramérica, constituída por duas subunidades α e duas subunidades β 

(HABER et al.,2001). 

A subunidade α corresponde ao sitio de ligação da insulina, inteiramente 

extracelular; enquanto a subunidade β apresenta atividade tirosina quinase 

intrínseca e transmite a sinalização a proteínas do meio intracelular, onde o ATP 

funciona como um doador de fosfatos para que ocorra a autofosforilação da 

subunidade β a fosforilação de enzimas e substratos intracelulares em seu 

resíduos tirosina para que as ações da insulina se iniciem, como o anabolismo, 

estímulo do transporte da glicose pelo GLUT-4 (músculo, tecido adiposo), e o 

crescimento celular (HIGA, 2006).
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Figura 3 – Regulação do metabolismo da glicose no fígado. A insulina estimula a utilização 
e armazenamento de glicose como glicogênio e inibe a síntese e liberação da mesma. Estimula 
a expressão de genes da via glicolítica e inibe a codificação daqueles que codificam enzimas da 
via da gliconeogênese. Fonte: CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002.

Entre as principais proteínas intracelulares fosforiladas pelo receptor de 

insulina estão o substrato do receptor de insulina (IRS), a proteína adaptadora 

de sinalização Shc e o proto-oncogene Cbl. Estas consistem em substratos do 

receptor de insulina e uma vez fosforiladas ativam as vias do fosfatidilinositol-3-

OH quinase (PI3-K) e das proteínas quinases ativadoras de mitose (MAPK). 

Essas vias controlam o transporte de glicose, a síntese de glicogênio, lipídeos e 

proteínas, e coordenam e integram o metabolismo intermediário 

(CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002) (Figura 4).

O aumento da sensibilidade dos receptores à insulina induz a 

translocação do GLUT-4 para a superfície da membrana celular, favorecendo a 

captação da glicose para o interior da célula (BUDACH et al.,2006). Quando tais 

receptores apresentam sensibilidade diminuída à insulina, tem-se o quadro de 

resistência à insulina, que caracteriza um importante fator de risco para o 

desenvolvimento e perpetuação do DM tipo 2 (DEFRONZO, 2004).
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Figura 4- Vias de sinalização da insulina. O receptor da insulina é uma tirosina quinase que 
se autofosforila e fosforila proteínas intracelulares como IRS, Cbl e Shc, que após serem 
fosforiladas se ligam a outras moléculas de sinalização, resultando na ativação de vias de 
sinalização intracelular como a PI3-K e a cascata MAPK, que regulam transporte de glicose, 
síntese de glicogênio, lipídeos e proteínas. Fonte: CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002.

4.3 DIABETES MELLITUS

 

O DM é uma doença crônica não transmissível que decorre da 

incapacidade de produção da insulina pelo pâncreas ou da não utilização efetiva 

desta quando produzida, sendo caracterizada por quadros de hiperglicemia 

(HENRY, 2008), popularmente tratado como aumento do açúcar no sangue.

Nas últimas décadas, este transtorno tem se tornado um importante 

problema de saúde pública, visto que tem ocasionado complicações micro e 

macrovasculares graves, de grande impacto para os serviços de saúde (WHO,

2016). 

Estima-se que glicemia elevada seja o terceiro fator, em importância, da 

causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial 

aumentada e uso de tabaco (WHO, 2009). 
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4.3.1 Epidemiologia

 

Apesar da grande variedade de manifestações clínicas e de condições 

associadas, o estado de hiperglicemia continua sendo a base da patogênese do 

DM. Há evidências de que fatores genéticos, ambientais e imunológicos podem 

ajudar a elucidar a patogênese desse distúrbio, assim como o curso clínico e o 

aparecimento de complicações e de que indivíduos com DM descompensado 

tendem a maiores complicações do que indivíduos com glicemia controlada. Em 

certos casos, as complicações ocorrem antes mesmo da constatação da 

hiperglicemia, consolidando a abrangência e heterogeneidade do mesmo, dando 

margem para um questionamento interessante a respeito de qual fator seria 

responsável pelas complicações do DM: a hiperglicemia ou condições 

associadas, como a deficiência de insulina, excesso de glucagon, mudanças de 

osmolaridade, glicação das proteínas, alterações lipídicas ou de pressão arterial 

(SBD, 2017).

Diversos estudos sugerem que o desenvolvimento do DM tipo 2 está 

associado a fatores intrauterinos e fatores ambientais que atuam sobre o 

indivíduo nos primeiros anos de vida, como por exemplo baixo peso ao nascer, 

que está associado elevadas concentrações plasmáticas de pro-insulina, 

favorecendo DM tipo 2 ou síndrome metabólica. Bebês que nascem com peso 

acima do normal também tendem a desenvolver DM tipo 2 (BARKER et al.,1993).

No fim da década de 1980, foi estimada uma média de 7,6% a prevalência 

de adultos diabéticos no Brasil (MALERBI et al., 1992). No entanto, constata-se 

uma média bem mais elevada, como por exemplo em Ribeirão Preto (SP), onde 

aproximadamente 15% de sua população adulta é acometida por DM (MORAES

et al., 2010).

Um estudo realizado em seis capitais brasileiras, com servidores públicos 

entre 35 e 74 anos, mostrou uma prevalência de 20%, sendo que 50% dos 

indivíduos constatados diabéticos a partir do teste de tolerância oral à glicose, 

não tinham diagnostico prévio (SCHIMIDT et al., 2014).

Outra pesquisa realizada pelo IBGE em 2013, evidenciou que a 

prevalência de DM é maior nos indivíduos com menor grau de instrução, tendo 
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estes cursado o ensino fundamental incompleto (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2014).

De acordo com o estudo VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) ocorreu um 

crescimento de 61,8% do número de pessoas diagnosticadas com diabetes no 

Brasil em um período de 10 anos, evidente a partir do aumento da prevalência 

do DM de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016.

Nos países desenvolvidos há uma maior incidência de DM em indivíduos 

de faixa etária mais avançada devido ao aumento da expectativa de vida. Já nos 

países em desenvolvimento, indivíduos de todas as faixas etárias são atingidos, 

com destaque ente 20 e 44 anos de idade (SBD, 2017).

A Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população 

mundial entre 20 e 79 anos de idade vivia com DM, no ano de 2015; tendendo a 

uma projeção superior a 642 milhões de pessoas com DM em 2040 (Quadro 1). 

Foi constatada diferença significativa de prevalências de um país para o outro, e 

entre diferentes grupos étnicos; porém, o mesmo não pôde ser observado em 

relação ao tom de pele. Um exemplo disso, é que os indígenas norte-americanos 

apresentam 2,7 mais DM que a população não indígena; constituindo, portanto, 

um grupo de risco (IDF, 2015).

Outro fator importante que tem contribuído para o aumento da prevalência 

do DM são as mudanças nos hábitos de vida a curto prazo, caracterizada pelas 

mudanças nos hábitos alimentares e de atividade física, o que tem evidenciado 

que a DM vem deixando de ser descrita com uma doença que aparece a partir 

da terceira década de vida e se manifestar entre adolescentes, geralmente 

associados a histórico familiar, excesso de peso, e sinais de resistência à 

insulina (MAYER-DAVIS et al., 2017).
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Quadro 1 – Relação dos 10 países com maior número de pessoas com diabetes (20-

79 anos) e respectivo intervalo de confiança de 95%, em 2015, com projeções para 

2040. 

Fonte: Federação Internacional de Diabetes, 2015

Posição País Ano 2015 Posição País Ano 2040

1 China
109,6 milhões

(99,6 a 133,4)
1 China

150,7 milhões

(138,0 a 179,4)

2 Índia
69,2 milhões

(56,2 a 84,8)
2 Índia

123,5 milhões

(99,1 a 150,3)

3 EUA
29,3 milhões

(27,6 a 30,9)
3 EUA

35,1 milhões

(33,0 a 37,2)

4 Brasil
14,3 milhões

(12,9 a 15,8)
4 Brasil

23,3 milhões

(21,0 a 25,9)

5
Federação 

Russa

12,1 milhões

(6,2 a 13,7)
5 México

20,6 milhões

(11,4 a 24,7)

6 México
11,5 milhões

(6,2 a 13,7
6 Indonésia

16,2 milhões

(14,3 a 17,7

7 Indonésia
10,0 milhões

(8,7 a 10,9)
7 Egito

15,1 milhões

(7,3 a 17,3)

8 Egito
7,8 milhões

(3,8 a 9,0)
8 Paquistão

14,4 milhões

(10,6 a 20,4)

9 Japão
7,2 milhões

(6,1 a 9,6)
9 Bangladesh

13,6 milhões

(10,7 a 24,6)

10 Bangladesh
7,1 milhões

(5,3 a 12,0)
10

Federação 

Russa

12,4 milhões

(6,4 a 17,1)
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4.3.2 Fisiopatologia do diabetes

O DM consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por quadros de 

hiperglicemia persistente, resultante da produção deficiente de insulina ou da 

ineficiência da ação desse hormônio nos tecidos, o que leva a complicações 

micro e macrovasculares graves a longo prazo, redução da qualidade de vida e 

elevação da taxa de mortalidade (IDF, 2015; WHO, 2016). Atualmente, a 

classificação do DM depende de sua etiologia, sendo suas principais origens 

ambiental, genética e biológica (ADA; SKYLER et al., 2017) (Quadro 2).

4.3.2.1 Diabetes mellitus tipo 1

O DM tipo 1 corresponde a uma doença autoimune e poligênica, que 

resulta da destruição das células β pancreáticas, levando a uma produção 

deficiente de insulina (CHIANG et al., 2014; INSEL et al., 2015). Este tipo de DM 

é mais frequentemente diagnosticado em crianças e em adolescentes; e em 

menor frequência, acomete adultos jovens, sendo igualmente prevalente entre 

homens e mulheres. A partir de exames laboratoriais de pesquisa de auto 

anticorpos, pode ser dividido em DM tipo 1A, quando há presença de auto 

anticorpos; e DM tipo 1B, quando estes são ausentes (SBD, 2017).

O DM tipo 1A consiste na forma mais comum de DM tipo 1, sendo 

confirmada pela presença de um ou mais auto anticorpos. Além da predisposição 

genética, envolve fatores ambientais que favorecem o desencadeamento de 

resposta autoimune, como por exemplo, as infecções virais, certos micro-

organismos da microbiota intestinal e componentes da dieta (TEDDY, 2008; 

KEMPPAINEN et al., 2015).

Os marcadores de autoimunidade mais frequentes são anticorpos anti-

ilhota, auto anticorpos anti-insulina, anticorpo anti-descarboxilase do ácido 

glutâmico, anticorpo anti-tirosina fosfatase IA-2 e IA-2B e anticorpo anti-

transportador de zinco (ADA, 2017). Esses auto anticorpos costumam preceder 

o estado de hiperglicemia, o que poderia ser característico de um estado pré-
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diabético (INSEL et al., 2015). Quanto maior a variedade de auto anticorpos

presentes e mais elevada suas concentrações, maior a probabilidade de o 

indivíduo desenvolver a doença, que geralmente inicia-se de forma abrupta e 

pode ter como manifestação principal a cetoacidose diabética (CHIANG et al.,

2014).

O DM tipo 1B também chamado idiopático representa os casos da doença 

em que os auto anticorpos não são detectáveis na circulação, o que pode 

comprometer seu diagnóstico. Nesse caso, é necessária insulinoterapia plena, 

sendo as orientações terapêuticas similares as do DM tipo 1A (SBD, 2017).

4.3.2.2 Diabetes mellitus tipo 2

O DM tipo 2 apresenta uma etiologia complexa e multifatorial, poligênica, 

influenciada por diversos fatores como herança familiar, hábitos dietéticos, 

sedentarismo, fatores ambientais (ADA; SKYLER et al., 2017). Neste tipo de 

distúrbio metabólico o desenvolvimento da hiperglicemia ocorre 

simultaneamente com (DEFRONZO, 2009):

• hiperglucagonemia;

• resistência dos tecidos periféricos a insulina;

• aumento da produção hepática de glicose;

• aumento da lipólise e aumento dos ácidos graxos livres circulantes;

• aumento da reabsorção renal de glicose;

• disfunção do pâncreas e deficiência na síntese e na secreção de 

insulina pelas células β pancreáticas.

O DM tipo 2 não apresenta indicadores específicos como DM tipo 1, 

porém é frequentemente associado ao excesso de peso, a resistência periférica 

à insulina, a hipertensão arterial, a dislipidemias, diagnóstico prévio de pré-

diabetes ou diabetes gestacional, destacando-se a importância das dislipidemias 

e da distribuição da adiposidade corporal no desenvolvimento do DM tipo 2, uma 

vez que quando ocorre a hipertrofia do tecido adiposo, o mesmo produz citocinas 
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pró-inflamatórias que ocasionam a resistência periférica à insulina e 

consequentemente favorecem o DM tipo 2 e suas comorbidades (ADA, 2017).

Na maioria dos casos, apresenta-se de forma assintomática ou 

oligossintomática por um longo período. A presença dos sintomas clássicos de 

hiperglicemia, como poliúria, polidipsia, polifagia, emagrecimento inexplicado 

não são muito frequentes em indivíduos na fase inicial do DM tipo 2, assim como 

a cetoacidose diabética que é rara inicialmente, mas que vem aparecendo em 

números crescentes da abertura de quadros de DM tipo 2. Por esse motivo, é 

aconselhável que indivíduos que se enquadrem nos fatores de risco realizem 

exames laboratoriais periódicos, para confirmação ou diagnóstico precoce da 

doença, mesmo que não existam sintomas das mesmas (NEWTON; RASKIN,

2004).

4.3.2.3 Outras formas de diabetes mellitus

O DM gestacional (DMG) caracteriza-se por surgir durante a gestação, 

que é uma condição favorável ao desenvolvimento do DM, devido ao fato de a 

placenta produzir uma série de hormônios hiperglicemiantes e enzimas 

placentárias que degradam a insulina, estimulando, portanto, a produção 

compensatória de insulina e a sua resistência, podendo levar a disfunções 

transitórias ou permanentes das células β pancreáticas (NEGRATO; 

ZAJDENVERG; MONTENEGRO, 2016).
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Quadro 2 – Classificação etiológica do Diabetes Mellitus

Classificação Etiologia

Diabetes mellitus 
tipo 1

(DM1)

• Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das 

células βpancreáticas comprovada por exames laboratoriais;

• Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática.

Diabetes mellitus 
tipo 2

(DM2)

• Perda progressiva de secreção insulínica combinada com 

resistência à insulina.

Diabetes mellitus 
gestacional

(DMG)

• Hiperglicemia de graus variados diagnosticada durante a 

gestação, na ausência de critérios de DM prévio.

Outros tipos de DM

• Monogênicos (MODY);

• Diabetes neonatal;

• Secundário a endocrinopatias;

• Secundário a doenças do pâncreas exócrino;

• Secundário a infecções;

• Secundário a medicamentos

Fonte: Adaptado de Associação Americana de Diabetes, 2017.

4.3.3 Diagnóstico de diabetes mellitus

Durante a evolução do DM, as alterações fisiopatológicas estão presentes 

antes que os valores glicêmicos atinjam valores acima dos normais. Quando os 

valores glicêmicos estão acima dos normais, porém abaixo dos valores de 

diagnóstico de DM, tem-se o quadro de pré-diabetes, onde a resistência à

insulina já existe. Neste caso, geralmente não ocorre sintomatologia ou há

presença de sintomas inespecíficos sendo o diagnóstico clínico tardio e sendo 

necessário o diagnóstico a partir de exames laboratoriais, na presença de fatores 

de risco. Através dos parâmetros bioquímicos de glicemia de jejum, teste oral de 

tolerância à glicose e hemoglobina glicada consegue-se determinar as 
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categorias de tolerância à glicose (diabéticos, pré-diabéticos) (SBD, 2017)

(Quadro 3).

A glicemia de jejum compreende a coleta de sangue periférico após jejum 

calórico de no mínimo 8 horas. O teste oral de tolerância à glicose consiste em 

uma coleta de sangue periférico em jejum de no mínimo 8 horas, previamente à 

ingestão de 75 g de glicose dissolvida em água, e outra coleta 2 horas após 

sobrecarga oral. Este teste permite a avaliação da glicemia após sobrecarga e 

pode ser a única alteração detectável no início do DM. Por fim, a hemoglobina 

glicada (HbA1c), que oferece um panorama glicêmico dos últimos 3 a 4 meses, 

uma vez que sofre menor variabilidade dia a dia e independe do estado de jejum 

para ser determinada. Sua desvantagem, é que consiste em um método indireto 

de determinação da glicemia, e pode ser influenciada por fatores, como anemia, 

hemoglobinopatias, uremia, etnia e idade (ADA; SBD, 2017).

A confirmação do diagnóstico de DM deve ser realizada a partir da 

repetição dos exames alterados, com nova amostra sanguínea, em caso de 

ausência de sinais de hiperglicemia. Em pacientes com sintomas clássicos de 

hiperglicemia, como poliúria, polidipsia, emagrecimento, entre outros, a dosagem 

de glicemia pode ser realizada ao acaso, independentemente do jejum, não 

necessitando de segunda dosagem caso a glicemia casual ultrapasse 200

mg/dL. Existem outros exames laboratoriais que não podem ser utilizados no 

diagnóstico de DM, mas constituem um importante recurso para acompanhar a 

evolução da doença. São eles glicemia pós-prandial, frutosamina, albumina 

glicada e 1,5-anidroglucitol (SBD, 2017).
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Quadro 3 – Critérios laboratoriais para o diagnóstico de normoglicemia, pré-
diabetes e diabetes mellitus.

Categorias de 

tolerância à 

glicose

Glicemia (mg/dL)

HbA1c (%)

Jejum

2h após 

sobrecarga de 

75g de glicose

A acaso

Normoglicemia < 100 < 140 _ < 5,7

Pré-diabetes ou 

risco aumentado 

para DM

≥ 100 e < 126* ≥ 140 e < 200# _ ≥ 5,7 e < 6,5

Diabetes 

estabelecido
≥ 126 ≥ 200

≥200

c/ sintomas de

hiperglicemia
≥ 6,5

* Glicemia de jejum alterada.

# Intolerância oral à glicose.

Fonte: Adaptado da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017.
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4.4 TRATAMENTO DO DIABETES

4.4.1 Tratamentos convencionais

Quando o diagnóstico de DM tipo 2 está estabelecido, além da orientação 

quanto a adoção de hábitos de vida mais saudáveis como, por exemplo, a prática 

de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada, também se faz necessária 

a intervenção medicamentosa, com agentes antidiabéticos orais (LERARIO et 

al., 2010). A escolha do medicamento depende do estado do paciente, que é 

avaliado de acordo com os mecanismos de resistência à insulina, a falência 

progressiva de células β, múltiplos transtornos metabólicos (como disglicemia, 

dislipidemia, inflamação vascular) e complicações micro e macrovasculares 

(HIRAKAWA et al., 2014).

A SBD recomenda que a HbA1c seja <7,0%, sendo indicados os valores 

mais baixos possíveis, sem que seja aumentado o risco de hipoglicemia, 

principalmente em pacientes com doença cardiovascular ou que façam uso de 

insulina. Portanto, o uso de antidiabéticos só deve ser iniciado quando os valores 

glicêmicos de jejum e pós-prandiais estiverem acima dos requeridos para o 

diagnóstico de DM (SBD, 2017).

Neste contexto, o tratamento com agentes antidiabéticos orais tem por 

objetivo reduzir a glicemia, com o objetivo de mantê-la dentro dos níveis normais 

(em jejum <100 mg/dL e pós-prandial <140 mg/dL) (LERARIO et al.,2010).

Os antidiabéticos orais são agrupados de acordo com o seu mecanismo 

de ação, conforme listado a seguir (SBD, 2017):

• aqueles que incrementam a secreção pancreática de insulina 

(p.ex., sulfonilureias e glinidas);

• os que reduzem a velocidade de absorção de glicídios (p.ex., 

inibidores das α-glicosidases);

• os que diminuem a produção hepática de glicose (p.ex., 

biguanidas);
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• e/ou os que aumentam a utilização periférica de glicose (p.ex., 

glitazonas) e;

• aqueles que exercem efeito incretínico mediado pelos hormônios

semelhantes ao glucagon (p.ex., GLP-1 [peptídeo semelhante a glucagon 

1/glucagon-like peptide-1]; GIP [peptídeo inibidor gástrico/ gastric 

inhibitory polypeptide]), considerados peptídeos insulinotrópicos 

dependentes de glicose.

  

Na fase inicial do DM tipo 2, caracterizada pela hiperglicemia discreta, 

obesidade e resistência à insulina, são recomendados medicamentos que não 

aumentem a secreção de insulina nem o ganho de peso, mas que aumentem a 

sensibilidade à insulina, sendo a metformina o fármaco de escolha. Caso haja 

intolerância à metformina, indica-se as gliptinas, os inibidores do cotransportador 

de Na+-glicose do tipo 2 (SGLT2) ou um mimético de GLP-1. Quando ocorre a 

diminuição da secreção de insulina, indica-se um secretagogo, como as 

sulfonilureias ou as glinidas, que pode ser combinado a um sensibilizador de 

insulina, sendo a insulina basal também uma opção (SBD, 2017).

A progressão do DM tipo 2 leva a falência das células β pancreáticas 

secretoras de insulina, podendo a monoterapia falhar no controle glicêmico

recomendando-se, portanto, a associação de dois ou mais medicamentos com 

mecanismos de ação diferentes (NAUCK et al.,2009).

Em pacientes com sintomas secundários a hiperglicemia, o tratamento 

insulínico pode ser recomendado, sendo iniciado com uso de insulina basal de 

ação intermediária ou prolongada, por via subcutânea (HERMAN et al., 2010; 

LERARIO et al., 2010).

Quando ocorre a progressão da perda da secreção de insulina e 

associação a outras comorbidades, é necessária injeção de insulina de depósito 

antes de dormir, e conforme ocorrer o aumento da insulinopenia, aumenta-se as 

doses de insulina, sendo indicadas de uma a duas aplicações de insulina NPH 

ou análogos de ação prolongada, acompanhada de insulina prandial rápida ou 

ultrarrápida, ou análogos antes das refeições (GAEDE et al., 2008; NATHAN et 

al., 2009). Geralmente, junto à insulinização utiliza-se um sensibilizador de 
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insulina a fim de reduzir as doses de insulina aplicadas e melhorar o controle 

metabólico (NATHAN et al., 2009) (Figura 5).

Figura 5 – Sequência terapêutica no tratamento do diabetes mellitus de acordo com a 
progressão da doença. Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017.

4.4.2 Tratamentos alternativos

Considerando as particularidades de cada paciente, e que o principal 

objetivo do tratamento do DM é manter a glicemia dentro de valores normais a 

fim de garantir uma boa qualidade de vida e prevenir ou minimizar as morbidades 

provenientes desse distúrbio metabólico, muitas formas alternativas de 

tratamento vêm sendo utilizadas. Entre elas pode-se citar a fitoterapia, a 

suplementação alimentar e as intervenções cirúrgicas (cirurgia bariátrica e 

pancreática).
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4.4.2.1 Tratamento fitoterápico

Os fitoterápicos consistem em medicamentos ou produtos obtidos com o 

emprego estrito de matérias-primas ativas vegetais, não contendo em sua 

composição substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, 2016).

Existem medicamentos que são provenientes de substâncias encontradas 

nas mais diversas plantas, inclusive em flores e folhas, como a metformina e o 

SGLT2 utilizados no tratamento do DM (SBD, 2017). Esta relação entre os 

antidiabéticos orais e sua origem vegetal poderia justificar a utilização de 

fitoterápicos no tratamento do DM.

O chá de pata de vaca (Bauhinia variegata) é um dos fitoterápicos mais 

populares no Brasil. Ainda não existem estudos clínicos que avaliem seus efeitos 

em humanos. Os estudos disponíveis somente avaliam seus efeitos em ratos. 

Dessa forma, mesmo que a planta tenha efeitos satisfatórios sobre os índices 

glicêmicos, não há elucidação quanto aos efeitos colaterais, interações 

medicamentosas e sua dosagem adequada (PEPATO et al, 2002; RAJANI; 

ASHOK, 2009).

Já foi identificado uma proteína na folha da pata de vaca que se 

assemelha a insulina bovina. Esta por sua vez, poderia funcionar mimetizando a 

insulina produzida pelo corpo humano (AZEVEDO et al., 2006).

O chá de insulina vegetal (Cissus sicyoides), além de ser utilizado 

popularmente como coadjuvante no tratamento de DM, também é utilizado no 

tratamento de reumatismo e abscessos. Além disso, ele parece estimular a 

circulação sanguínea. No entanto, a insulina vegetal não apresenta nenhuma 

relação com a insulina produzida pelas células pancreáticas (SBD, 2017).

Existem estudos que apontam que a utilização de extrato de Cissus 

sicyoides não promoveu nenhuma melhora nos níveis glicêmicos de ratos 

diabéticos induzidos pela utilização do corticosteroide dexametasona

(BELTRAME et al., 2001). Por outro lado, há estudos que apontam que a 
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utilização do extrato de Cissus sicyoides por sete dias em ratos com DM reduz

em 25% os níveis de glicose e de triglicerídeos (VIANA et al., 2004).

Em humanos, um estudo avaliou 14 indivíduos com intolerância à glicose 

(pré-diabetes) e 12 indivíduos com DM, onde foi ofertado chá da insulina vegetal 

por um período de sete dias. Viu-se, em pacientes com pré-diabetes, uma 

pequena melhora da glicemia 2 horas após a ingestão de glicose, no teste de 

tolerância oral à glicose; enquanto que nos participantes com DM, nenhum efeito 

sobre a glicemia ou sobre os níveis de insulina foi verificado (SANTOS et al., 

2008).

O chá verde, comumente utilizado para o tratamento da obesidade 

também é utilizado por alguns indivíduos a fim de melhorar os índices glicêmicos. 

Ele é rico em polifenóis, que supostamente modulariam a ligação entre a 

noradrenalina e o seu receptor, aumentando a taxa metabólica basal. O chá 

verde atuaria como um termogênico, ativando o sistema nervoso parassimpático

(SBD, 2017).

Existem inúmeros estudos avaliando a eficácia do chá verde em pacientes 

com risco de desenvolver DM ou que já sejam portadores de DM. Em uma 

metanálise envolvendo sete estudos e um total de 510 pacientes, para avaliar os 

efeitos do chá verde ou do seu extrato, não foi observado resultado significativo

sobre a sensibilidade à insulina e no controle glicêmico (WANG et al., 2014).

Há ainda muitos outros fitoterápicos popularmente utilizados para tratar o 

DM, mas que da mesma forma que os descritos acima ainda não apresentam 

evidência cientifica suficiente para o seu uso na prática clínica. Isto ocorre devido 

à escassez de trabalhos realizados em humanos e falhas na metodologia, que 

muitas vezes não é homogenia e não se desenvolve ao longo de um período de 

tempo suficiente para se constatar alterações biológicas no organismo (SBD,

2017).
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4.4.2.2 Suplementação alimentar

Suplemento alimentar ou dietético consiste em um produto consumido por 

via oral, que tem por finalidade complementar a dieta. Pode conter um ou mais 

ingredientes dietéticos, como vitaminas, minerais, ervas, aminoácidos, os quais 

estão acondicionados em forma de cápsula, comprimido, géis, soluções líquidas, 

pós ou barras (LEI DE SAÚDE E EDUCAÇÃO SOBRE SUPLEMENTOS 

DIETÉTICOS, 1994). Existem suplementos que sempre foram utilizados por 

atletas, mas que com o passar dos anos, evidenciaram importante impacto sobre 

o controle glicêmico em pacientes diabéticos. Entre eles, estão a proteína do 

soro do leite e a creatina (SBD, 2017).

A proteína do soro do leite provém de uma substância líquida obtida 

durante a produção de queijo, e corresponde a um conjunto de proteínas, em 

que se destacam as imunoglobulinas, a lactoferrina, as lactoglobulinas e a 

albumina (HOHL et al, 2016).

Estudos demonstram que peptídeos derivados da β-lactoglobulina 

apresentam ação inibitória sobre a enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), 

levando a um efeito hipoglicemiante (SILVEIRA et al., 2013); também constatou-

se que a suplementação com proteínas do leite aumenta a translocação do 

GLUT-4, aumentando a captação de glicose pelas células (TSUTSUMI; 

TSUTSUMI, 2014).

A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado produzido no fígado 

e no pâncreas por meio dos aminoácidos arginina, glicina e metionina, sendo 

armazenada em grande quantidade no musculo esquelético. Além da forma 

endógena, a creatina pode ser obtida dieteticamente através do consumo de 

carnes e peixes (HOHL et al., 2016). Um estudo clínico em que se utilizou doses 

iniciais de 20 g de creatina por dia, durante sete dias, seguida da administração 

de 5 g de creatina por dia durante 10 dias, evidenciou um aumento das 

concentrações musculares de GLUT-4 em 22 pacientes jovens não diabéticos 

(GUALANO et al., 2008). Pôde-se observar também melhora no controle 

glicêmico de 25 pacientes DM tipo 2, submetidos a um programa regular de 

exercício físico, onde a suplementação de creatina foi aplicada durante 12 
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semanas (GUALANO et al., 2011). Neste contexto, a suplementação com 

creatina pareceu favorável quando associada a atividade física.

Além das proteínas do leite e da creatina, se tornou comum o uso de 

suplementos derivados de ervas e de plantas, como a canela, o resveratrol e o 

feno grego, pela população, havendo algumas poucas evidências científicas 

sobre o seu efeito. A canela está associada à melhora do controle glicêmico, 

porém seu mecanismo de ação não é claro. Alguns estudos foram agrupados 

em metanálise, sendo 10 estudos, 543 pacientes, com doses entre 120 mg e 6 

g de canela administrados de 4 a 18 semanas. Esta metanálise evidenciou 

redução dos níveis plasmáticos de glicose em jejum, colesterol total e de 

colesterol da lipoproteína de baixa densidade e triglicerídeos (ALLEN et al.,

2013). O resveratrol é um composto polifenólico presente principalmente nas 

uvas vermelhas. Em uma revisão sistemática e metanálise, apresentando 388 

pacientes, a suplementação de resveratrol resultou na diminuição da glicemia de 

jejum, da glicemia pós-prandial e da HbA1c (LIU et al., 2014).

Os polivitamínicos, a vitamina D, os prebióticos e probióticos, o óleo de 

peixe e os minerais constituem suplementos que passaram a ser avaliados como 

intervenções terapêuticas para o controle glicêmico, devido a suas propriedades 

estarem relacionadas direta ou indiretamente ao desenvolvimento ou progressão 

do DM (SMITH; PICKERING; LEWITH, 2008; HILL et al., 2014; WANG et al.,

2016; YAN; KHALIL, 2017). 

Existem estudos observacionais de Institutos Nacionais de Saúde em que 

se observou que o uso frequente de vitamina C e de cálcio esteve associado ao 

menor risco de desenvolver DM, enquanto outros estudos apontam que não 

existe nenhuma evidencia que fundamente o uso de vitaminas no tratamento de 

DM tipo 2 (SONG et al., 2011).

A vitamina D também parece estar associada ao risco de desenvolver DM, 

quando em concentrações mais baixas do que o recomendado. Há indícios de 

que a suplementação de vitamina D seja capaz de estimular a secreção de 

insulina pelas células β pancreáticas. No entanto, os estudos clínicos não 

constatam melhoria no controle glicêmico e nem na prevenção do DM (SBD,

2017).
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A suplementação de ácidos graxos ômega 3 foi testada em estudo duplo 

cego, randomizado, controlado por placebo, em que 100 pacientes diabéticos 

foram submetidos ao uso de 4 g de óleo de peixe por dia, durante 6 meses, não 

se obtendo resultado satisfatório para o controle glicêmico, embora tenha 

ocorrido diminuição dos triglicerídeos e aumento do HDL-c (WANG et al., 2016).

Por fim, há evidências de que uma diversidade de bactérias constitui a 

microbiota intestinal e está relacionada à doenças crônicas, entre elas o DM

(NAKAMURA; OMAYE, 2012). Em um estudo no Brasil, o uso de fruto-

oligossacarídeos (FOS) de ação prebiótica na dose de 8 g por dia, durante 14 

dias, melhorou o controle glicêmico de pacientes com DM tipo 2 (COSTA; 

GUIMARÃES; SAMPAIO, 2012). Em uma revisão sistemática contendo 26 

ensaios clínicos randomizados envolvendo 831 pacientes pré-diabéticos

suplementados com prebióticos, especialmente a inulina, verificou-se aumento 

da sensação de saciedade e redução da glicemia pós-prandial (KELLOW; 

COUGHLAN; REID, 2014). Uma metanálise utilizando probióticos, durante oito

semanas, identificou efeitos positivos na redução da glicemia, da HbA1c, da 

insulinemia e da resistência à insulina em pacientes diabéticos, contudo o 

mesmo não foi observado em participantes não diabéticos (DOLATKHAH, 2015).

4.4.2.3 Cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica tem se consolidado como uma forma promissora de 

combate ao DM. Um dos primeiros estudos com essa finalidade foi o estudo 

Greenville, que mostrou que mais de 80% dos 165 pacientes diabéticos 

submetidos a bypass gástrico permaneceram com remissão do DM por um 

período de 14 anos (PORIES et al., 1992).

Um aspecto importante a ser considerado na intervenção cirúrgica para o 

tratamento do DM é que o nível de melhora observado pode variar de acordo 

com o procedimento cirúrgico realizado. A taxa de resolução do DM pelo bypass 

gastrointestinal é de 83,7%, para a gastroplastia é de 71,6%, para a banda 

gástrica é de 47,9% e para as derivações biliopancreáticas (duodenal switch) é 

de 98,9% (BUCHWALD et al., 2004).
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Alguns estudos mostram uma remissão dos casos de DM entre 70 e 90% 

dos casos onde se opta pela cirurgia bariátrica, sendo evidente que os pacientes 

insulinodependentes apresentam menores taxas de melhora, visto que já tem 

um maior grau de comprometimento das células β pancreáticas, comparado aos 

pacientes que somente utilizam hipoglicemiantes orais (HIRSCH et al., 2012; 

LIMA et al., 2010).

O tratamento cirúrgico do DM pode ser considerado quando o paciente 

apresenta IMC ≥ 40 kg/m2, sem que haja outras comorbidades associadas e cujo 

procedimento não o exponha a um risco excessivo. Os pacientes que 

apresentam IMC ≥ 35 kg/m2 e comorbidades associadas como, por exemplo, o 

DM tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemias; ou pacientes que apresentem IMC 

entre 30–34,9 kg/m2, associado ao DM tipo 2 ou síndrome metabólica 

(MECHANICK et al., 2013). 

As contraindicações ao procedimento cirúrgico ocorrem nas seguintes 

circunstâncias: quando há ausência de acompanhamento médico no período 

pré-operatório; quando o paciente não consegue aderir a um acompanhamento 

médico prolongado, não tem condições de cuidar de si próprio ou tenha 

familiares para o ajudar; quando há abuso de álcool ou dependência de drogas; 

quando o paciente apresenta algum distúrbio psicótico, como depressão, 

transtornos de personalidade, exceto se houver liberação de um médico 

especialista (FRIED et al., 2013).

4.4.2.4 Transplante de pâncreas

O transplante de pâncreas consiste em uma terapia capaz de normalizar 

os níveis glicêmicos e a hemoglobina glicada, além de reduzir ou mesmo reverter 

algumas das complicações crônicas do DM (ROBERTSON et al., 2000).

Geralmente o transplante de pâncreas ocorre simultaneamente ao transplante 

renal, mas também pode ocorrer posteriormente ou isoladamente (SBD, 2017).

O transplante simultâneo de pâncreas e rim (TSPR) costuma ser indicado 

para pacientes diabéticos insulinodependentes com taxa de filtração glomerular 
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estimada inferior a 20 mL/min/1,73 m2; para diabéticos com IMC inferior a 32 

kg/m2, com deficiência insulínica e sem sinais de resistência à mesma (ADA,

2003). No transplante de pâncreas pós rim (TPAR) ocorre a agilização do 

transplante renal devido à alta mortalidade em diálise, que gira em torno de 33% 

dos pacientes portadores de DM tipo 1, nos primeiros cinco anos de terapia (SÁ

et al., 2008; DEAN et al., 2017).

O transplante isolado de pâncreas (TIP) é indicado quando o paciente 

apresenta hipoglicemias graves e sucessivas internações devido a hiperglicemia 

ou cetoacidose, apesar do uso intensivo de insulina. O TIP pode restaurar a 

homeostase da glicose. No entanto, esse tipo de transplante apresenta a maior 

taxa de perda por rejeição aguda celular ou por falhas técnicas, em comparação 

ao TSPR. Outra desvantagem é a sobrecarga do rim nativo pelos medicamentos 

imunossupressores. Portanto, para que o TIP possa ser realizado a função renal 

deve ser normal, acima de 70 mL/min/m2 (SÁ et al., 2008; DEAN et al., 2017).

4.5 MICRONUTRIENTES

Os micronutrientes são caracterizados como elementos essenciais, uma 

vez que não são sintetizados pelo organismo humano, sendo adquiridos 

somente através da alimentação. Eles são necessários em pequenas 

quantidades, quando comparados aos macronutrientes (carboidratos, proteínas

e lipídeos), porém sua carência pode acarretar alterações graves no organismo. 

Este grupo de nutrientes engloba as vitaminas e os minerais (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE - MS, 2013).

As vitaminas são compostos orgânicos que atuam como fatores 

acessórios dos alimentos, pelo fato de não fornecerem calorias, mas 

participarem do processo de síntese de energia. Elas atuam no metabolismo de 

carboidratos, proteínas e lipídeos, regulam a produção de componentes 

estruturais (ossos, pele, sangue, nervos), participam da resposta imunológica e 

previnem doenças relacionadas a deficiências nutricionais. As vitaminas são 

subdivididas em lipossolúveis (A, D, E e K), quando solúveis em solventes 
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orgânicos como álcool e gorduras; e hidrossolúveis (C e complexo B) quando 

solúveis em água (ALVARENGA, 2007).

A vitamina A, cuja forma ativa é o retinol, desempenha importante papel 

na manutenção da integridade visual, epitelial e mucosa, além de atuar no 

sistemas reprodutor e imunológico (MS, 2005). A vitamina D, cuja forma ativa é 

o calciferol (colecalciferol-D2 ou ergocalciferol-D3) costuma ser considerada 

como hormônio, devido à necessidade de sua ativação por raio ultravioleta sobre 

um precursor (7-deidrocolesterol). A vitamina D apresenta grande importância 

na manutenção do metabolismo mineral e na mineralização óssea e também 

atua no sistema imunológico, sendo expressiva em doenças autoimunes

(OLIVEIRA et al.,2014).

A vitamina E ou tocoferol converte os radicais livres (espécies reativas de 

oxigênio) em compostos de baixa toxicidade ou não tóxicas, exercendo, 

portanto, atividade antioxidante e protegendo as estruturas celulares, como os 

fosfolipídios das membranas. A vitamina K apresenta duas formas ativas: a 

filoquinona, sintetizada pelos vegetais verdes e a menaquinona, sintetizada 

pelas bactérias intestinais. Ela é considerada um fator coagulante e anti-

hemorrágico e participa da formação do tecido ósseo (ALVARENGA, 2007).

A vitamina C ou ácido ascórbico possui função antioxidante, participa da 

síntese de colágeno e auxilia a absorção de ferro obtido pela dieta, além de se 

relacionar com o fortalecimento do sistema imunológico (MANELA-AZULAY et 

al., 2003). Por fim, as vitaminas do complexo B que consistem em um conjunto 

de oito nutrientes (Tiamina-B1, Riboflavina-B2, Niacina-B3, Piridoxina-B6, 

Cobalamina-B12, Biotina, Ácido fólico e Ácido pantotênico), importantes em 

diversos processos metabólicos celulares como a regulação hormonal, produção 

de enzimas, formação de cofatores para a produção de energia, ação 

antioxidante, síntese de DNA, formação e maturação de células sanguíneas

(VANNUCCHI; CUNHA, 2009; MONTEIRO, 2010).

Por outro lado, os minerais consistem em um grupo de elementos 

inorgânicos não sintetizados pelo organismo, que embora não forneçam calorias, 

estão relacionados à formação de enzimas e cofatores responsáveis pelo 

metabolismo energético. Os minerais desempenham uma grande variedade de



38 
 

funções, como a produção de cofatores e enzimas, a regulação do balanço 

ácido-básico, transmissão de impulsos nervosos, atividade muscular, além de 

serem componentes estruturais do corpo (ALVARENGA, 2007).

Cada mineral é necessário em uma quantidade específica, que varia de 

menos de 1 g a mais de 100 g/dia. Os macrominerais (cálcio, cloro, enxofre, 

fósforo, magnésio, potássio e sódio) são aqueles cuja necessidade diária 

ultrapassa 100 mg e os microminerais ou elementos traço (ferro, zinco, flúor, 

cobre, iodo, selênio, manganês, cromo e molibdênio) são aqueles cuja 

necessidade diária é inferior a 15 mg. Ainda existem os elementos ultra traço

(estanho, silício, boro, vanádio, alumínio, arsênico, lítio e níquel), cuja 

necessidade é inferior a 1 mg/dia e cuja função biológica ainda não está bem 

definida (ANVISA, 2005; ALVARENGA, 2007).

O cálcio é responsável pela formação e manutenção do tecido ósseo e 

dos dentes, participa da transmissão de impulsos nervosos, regula a contração 

da musculatura cardíaca e esquelética, e consiste em um fator coagulante. 

Durante a gestação e lactação, o cálcio é responsável pela formação do feto e 

pela produção do leite materno (GUYTON; HALL, 2006; ALVARENGA, 2007).

O fósforo participa da estruturação dos ossos e dentes (fosfatos de cálcio). 

Além disso, atua na síntese de DNA e RNA, produção de ATP, formação dos 

fosfolipídios, ativação de hormônios e enzimas, e regula a pressão sanguínea, a 

partir da excreção de sódio (GUYTON; HALL, 2006).

O enxofre tem importante colaboração na estabilização e modelagem das 

estruturas proteicas, por meio das ligações de sulfeto entre as proteínas 

(NELSON; COX, 2008).

O magnésio é encontrado em diversos tecidos, como músculos, ossos, 

fluidos corpóreos e desempenha funções como a estabilização do ATP, 

produção de ácidos graxos e proteínas, ativação de hormônios e enzimas, 

contração muscular, serve de cofator em diversas reações enzimáticas

(ALVARENGA, 2007).

O sódio, o potássio e o cloro são eletrólitos que sempre estão associados 

ao equilíbrio osmótico e ácido-básico, proporcionando a manutenção da 
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homeostase fisiológica. São importantes reguladores da pressão arterial 

sistêmica (GUYTON; HALL, 2006; ALVARENGA, 2007).

O ferro desempenha importante papel no transporte de oxigênio dos 

pulmões para as células e de dióxido de carbono das células para o pulmão, 

devido a sua capacidade de oxidação-redução e de se ligar ao oxigênio); compõe 

enzimas, atua como reservatório de oxigênio nos músculos (mioglobina) e no 

sangue (ferritina, hemossiderina), transporta outros minerais no plasma 

(transferrina), participa da função imunológica e no funcionamento das células 

cerebrais (MS, 2013).

O iodo tem por principal função a síntese dos hormônios produzidos na 

glândula tireoide (triiodotironina - T3 - e tireoxina - T4), responsáveis pela 

regulação da taxa de metabolismo celular (MS, 2008).

O zinco é um elemento vastamente distribuído no organismo, estando 

presente no fígado, pâncreas, rins, ossos, músculos, pele, cabelos, unhas, olhos 

e próstata. É componente de muitas enzimas responsáveis pelo metabolismo de 

macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) e pelo sistema antioxidante; 

atua na estabilização da estrutura do DNA e RNA no núcleo das células, e 

participa de processos de transporte e imunológicos (FERNANDES; MAFRA,

2005).

O selênio, o cobre e o manganês são componentes essenciais de enzimas 

responsáveis pela oxidação do ferro, metabolismo de aminoácidos, ligação de 

proteínas e eliminação de radicais livres (antioxidantes) (ALVARENGA, 2007).

Diante o exposto sobre os micronutrientes, torna-se evidente que o 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos como o DM tipo 2 podem não estar 

somente relacionados ao excesso da ingestão de macronutrientes (p.ex., 

carboidratos), mas também à deficiência do consumo de micronutrientes 

essenciais ligados ao metabolismo glicídico.
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4.6 MINERAIS E METABOLISMO DA GLICOSE

Existem quatro minerais que se destacam em relação ao metabolismo da 

glicose e à sensibilidade à insulina, podendo ser utilizados como coadjuvantes 

no tratamento do DM e relacionados a patogênese do DM. São eles o magnésio, 

o zinco, o cromo e o vanádio. Adicionalmente, também vem se tornando 

expressivo o número de estudos em relação aos minerais antioxidantes, como o 

selênio, o manganês e o cobre.

4.6.1 Zinco

O zinco participa na síntese, na ação e na secreção de hormônios como 

a insulina (DODSON; STEINER, 1998) e a leptina (CHEN et al., 2001), estando

assim diretamente relacionado à ingestão dos alimentos e ao metabolismo 

glicídico. Este mineral é absorvido no intestino delgado, preferencialmente no 

jejuno e sua captação pelas células da superfície do epitélio intestinal ocorre por 

intermédio de proteínas especializadas responsáveis pelo influxo e efluxo desse 

mineral, bem como por sua distribuição intracelular (SALGUEIRO et al., 2000). 

Após o processo de absorção, o zinco é liberado dos enterócitos na circulação 

mesentérica e captado da circulação portal pelo fígado, sendo a sua maior parte 

redistribuída para outros tecidos (COUSINS, 1985). No plasma, o zinco é 

carreado principalmente pela albumina (CHASAPIS et al.,2012).

Uma vez no pâncreas, o zinco atua na síntese, armazenamento e 

secreção da insulina (DODSON; STEINER, 1998) (Figura 6). Nos grânulos 

secretórios, a insulina está associada ao zinco em uma proporção de 2 íons de 

zinco para 6 moléculas de insulina, formando um complexo que no meio 

extracelular será dissolvido em moléculas de insulina e zinco após ser secretado 

e ao longo da circulação sanguínea. Pode-se inferir que a junção de zinco e 

insulina estabiliza e evita a degradação dos hexâmeros de insulina, protegendo-

o da ação de enzimas proteolíticas (DUNN, 2005).
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Sabe-se que existem diversas proteínas transportadoras de zinco na 

membrana das células β-pancreáticas, das famílias ZIP responsáveis pelo 

influxo de zinco; e ZnT responsáveis pelo efluxo de zinco (BOSCO et al., 2010). 

Existem evidências que mostram que no início do desenvolvimento do DM

tipo 1 ocorre a produção de auto anticorpos que atacam o transportador ZnT8. 

Por sua vez, já foi verificado no DM tipo 2 a presença de um polimorfismo em 

um nucleotídeo (Arg325Trp) desse mesmo transportador (SCOTTO et al., 2012), 

que parece estar ligado a diminuição da secreção da insulina (PASCOE et al.,

2008).

Existem estudos que mostram que o zinco pode estar relacionado à 

transdução de sinal do receptor de insulina (HAASE; MARET, 2005), e 

apresentar um efeito insulinomimético através da via de sinalização da insulina, 

melhorando a resistência periférica à insulina em adipócitos (NAIATO; 

YOSHIKAWA; YASUI, 2011). O zinco também apresenta efeito estimulante 

sobre a atividade da tirosina quinase do receptor de insulina, ativando a via da 

PI3-K e AKT, estimulando assim translocação das vesículas contendo GLUT- 4 

para a superfície da membrana plasmática (TANG; SHAY, 2001).

Há evidencias também de que células embrionárias de rim humano 

tratadas com zinco apresentam maior fosforilação da GSK3-β, permitindo a 

ativação da glicogênio sintetase e a síntese de glicogênio, o que sugere um 

aumento na captação de glicose e uma semelhança com a atuação da insulina 

(ILOUZ et al., 2002). 
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Figura 6 – Envolvimento do Zinco nos eventos celulares e moleculares da biossíntese de 
insulina. O esquema representa a formação dos cristais de insulina, a partir da pré- proinsulina, 
que ao ser convertida à proinsulina, forma hexâmeros. Estes, por sua vez, originam os 
hexâmeros de insulina que associam-se ao zinco e a outras moléculas, como o peptídeo C, 
formando precipitados/cristais de insulina que são secretados através da membrana plasmática 
das células pancreáticas. O peptídeo C está representado pelos asteriscos; e RER corresponde 
ao Reticulo Endoplasmático Rugoso. Fonte: DODSON,1998.
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4.6.2 Magnésio

O magnésio é um importante regulador de processos celulares, sendo 

cofator de mais de 300 reações metabólicas essenciais (WELLS, 2008). Atua 

em reações redox e em reações relacionadas ao metabolismo energético, sendo

indispensável em reações que envolvem transferência de fosfato e para ativação 

e constituição de enzimas como a enolase, envolvida no metabolismo dos 

carboidratos (NELSON; COX, 2008) (Figura 7).

A absorção do magnésio ocorre ao longo de todo o trato intestinal, 

principalmente no íleo, por transporte ativo saturável e transporte passivo 

paracelular não saturável (SCHLINGMANN; KONRAD; SEYBERTH, 2004). Sua 

excreção ocorre principalmente a partir do rim, que mantém a hemostasia do 

magnésio. Quando há baixa ingestão desse mineral, os rins reduzem a sua 

excreção diária (SARIS et al., 2000).

Além do trato gastrointestinal e dos rins, a regulação da disponibilidade 

de magnésio na corrente sanguínea também depende do tecido ósseo e da 

atuação de hormônios como, por exemplo, a vitamina D, o paratormônio (PTH), 

a calcitonina, o glucagon, o hormônio antidiurético (ADH) e a aldosterona (SARIS 

et al., 2000; TOPF; MURRAY, 2003).

Nesse contexto, é importante ressaltar a atuação da insulina que regula e 

sofre regulação pelo magnésio. Há evidências de que este mineral exerça 

influência direta sobre a insulina, modulando sua síntese e sua ação periférica; 

e que do mesmo modo a insulina é capaz de interferir nas concentrações intra e 

extracelulares do magnésio, atuando na membrana plasmática e nas trocas do 

mesmo entre compartimentos (WELLS, 2008).

Alguns estudos apontam que a insulina pode modular o deslocamento do 

magnésio do espaço extracelular para o intracelular, e que a concentração 

intracelular de magnésio modula a ação da insulina, principalmente o 

metabolismo oxidativo da glicose. Parece que o magnésio atua como um 

segundo mensageiro da insulina. Neste contexto, diante de um quadro de 

resistência à insulina, uma hiperinsulinemia pode acarretar mudanças entre os 
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compartimentos intra e extracelular, levando a depleção do magnésio 

extracelular (PAOLISSO; BARBAGALLO, 1997).

Quando ocorre escassez de magnésio no meio intracelular, ocorre 

automaticamente o aumento do cálcio intracelular. Isso leva a intensificação da 

proteína quinase C (PKC), que atua como reguladora do receptor de insulina 

(RI), cujo aumento compromete a atuação da tirosina quinase, induzindo assim 

a resistência à insulina (TAKAIA; HIGASHINO; KOBAIASHI, 2004). Além disso, 

a baixa disponibilidade do magnésio em contraposição a elevação da 

concentração de cálcio intracelular leva ao aumento da vasoconstrição mediada 

pelo cálcio, contribuindo também para a elevação da pressão sanguínea 

(PAOLISSO; BARBAGALLO, 1997). 

Quando em concentrações ideais de magnésio intracelular, ocorre a 

ativação da tirosina quinase e do IRS; a quebra da PI3-K, e a fosforilação e a 

síntese de proteínas que atuam sobre os GLUT (RUBIN, 2005).

Um estudo realizado no Marrocos mostrou que menores concentrações 

de magnésio plasmático e eritrocitário estão inversamente relacionadas aos 

valores de HbA1c, indicando controle glicêmico inadequado (SAFI et al., 2007).
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Figura 7 – Atuação do Magnésio como cofator e integrante enzimático das reações 
metabólicas da glicose. A figura mostra como o magnésio atua na glicólise, na gliconeogênese 
e no ciclo do ácido tricarboxilico, sendo cofator das enzimas hexoquinase, glicose-6-fosfatase, 
fosfoexose isomerase, fosfofrutoquinase-1, frutose 1,6 bifosfatase, fosfoglicerato quinase, 
fosfoglicerato mutase, fosfoenolpiruvato, piruvato carboxilase, malato desidrogenase, sucinato 
desidrogenase, isocitrato desidrogenase e α-cetaglutarato desidrogenase; e componente 
enzimático da enolase e da piruvato quinase. Fonte: SALES, 2008.
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4.6.3 Cromo

O cromo assume papel importante para o bom funcionamento dos IRS

(VINCENT, 2000). Ele é um mineral traço essencial, cuja forma mais comum é o 

Cr+3, que atua no metabolismo de carboidratos, juntamente com a insulina e 

melhorando a tolerância à glicose (VINCENT, 2010), além de participar do 

metabolismo de lipídeos (KHOSRAVI-BOROUJENI et al., 2012).

A atuação do cromo no metabolismo de carboidratos depende de um 

oligopeptideo de baixo peso molecular, denominado substância ligadora de 

cromo (Low-molecular weight chromium-binding substance, LMWCr), contendo 

Cr+3 e atuando no metabolismo da insulina. Esse composto por ser semelhante 

a calmodulina, foi nomeado como apocromodulina quando na forma livre de 

minerais e cromodulina quando ligado a quatro íons de Cr+3 (VINCENT et al.,

2000).   

Após a insulina ligar-se a subunidade α na membrana plasmática da 

célula, ocorre maior mobilização de cromo para a célula alvo, mediada pela 

transferrina. No meio intracelular o cromo se liga à apocromodulina, ativando-a 

sob a forma de cromodulina, que por sua vez, se liga ao receptor insulínico e 

amplifica o sinal da insulina. Esta sinalização é resultado de uma cascata de 

fosforilações, posteriores a autofosforilação dos resíduos de tirosina na 

subunidade β do receptor de insulina e estimula a translocação do GLUT para a 

membrana celular (VINCENT, 2015) (Figura 8).

Este mineral ainda pode auxiliar o controle do DM a partir de sua atuação 

na melhora do estresse oxidativo, uma vez que o estado de hiperglicemia 

constante favorece a formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs), 

que levam ao aumento da geração de radicais livres e do estresse oxidativo 

(SOARES et al., 2013), que são um dos fatores responsáveis pelas 

complicações do DM (BARBOSA; OLIVEIRA; SEARA, 2008). 
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Figura 8 –Mecanismo proposto para a participação do Cromo na atuação da insulina. Após 
a ligação da insulina à subunidade α de seu receptor na membrana plasmática da célula, ocorre 
uma maior mobilização do Cromo para a célula alvo, através da transferrina. No interior celular, 
este liga-se a apocromodulina, ativando-a à cromodulina, a qual se liga a subunidade β do 
receptor de insulina amplificando a sinalização insulínica e estimulando a translocação de GLUTs 
para a superfície celular. Fonte: FANTINATTI; ZEMDEGS; THEODORO, 2009.

4.6.4 Vanádio

Entre as funções mais importantes do vanádio estão a ação inibidora 

sobre a Na+K+-ATPase e a ação insulinomimética. Há evidências de que sua 

utilização pode normalizar as concentrações de glicose no sangue (YAMAZAKI, 

2004). Além disso, o vanádio atua na redução da biossíntese de colesterol e dos 

níveis de triglicerídeos no plasma; estimula o consumo de glicose e a síntese de 

glicogênio que o faz mimetizar a insulina. O vanádio também pode induzir a 

mineralização dos dentes e influencia a força de contração do músculo cardíaco

(TIAGO, 2000).

Os compostos de vanádio aumentam o transporte e a oxidação de glicose, 

e estimulam a síntese de glicogênio no fígado. O vanadato ativa a lipogênese, 

inibe a lipólise e aumenta a liberação da lipoproteína lipase. O metabolismo da 

glicose é alterado de maneira semelhante entre o vanádio e a insulina no 

músculo. O aumento da entrada de glicose, síntese de glicogênio e glicólise feito 
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pelo vanádio é menor em relação à insulina, porém sua ação é maior ao produzir 

lactato e oxidar glicose. O vanadato não modifica a síntese ou degradação 

proteica como é feito pela insulina (YAMAZAKI, 2004).

É sugerido que os sais de vanádio possam ativar a via da tirosina quinase 

ou inibir as proteínas tirosina fosfatases (PTPs) (YAMAZAKI, 2004). Ao inibir as 

PTPases, estas não poderiam desativar os receptores de insulina. Infere-se que 

o vanádio estaria estimulando quinases, que ativam IRS-1 na cascata de 

sinalização de insulina (CALDERÓN; FERNÁNDEZ; RIGO-RIGHI, 2006).

Também é descrito que os sais de vanádio podem induzir a translocação de 

GLUT-4 do compartimento intracelular para a superfície celular, aumentando a 

captação de glicose (YASUI et al., 2002). Eles também apresentariam efeito 

sobre a enzima PI3-K, responsável pelo transporte de glicose e síntese de 

glicogênio, ativando-a (CALDERÓN; FERNÁNDEZ; RIGO-RIGHI, 2006) (Figura 

9).

Figura 9 – Sítios potenciais para a ação de vanádio na cascata de sinalização da insulina. 
No esquema, V (+) representa os sítios onde o Vanádio atua diretamente na redução da 
hiperglicemia; V (-), os sítios em que atua diretamente na sinalização e V (N), onde não atua 
potencialmente. Fonte: MARZBAN; MCNEILL, 2003.
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4.7 MINERAIS E A RESISTÊNCIA À INSULINA

Sabendo-se que o estado de hiperglicemia constitui a base da 

fisiopatologia do DM e que diversos fatores podem estar associados a esse 

distúrbio (SBD, 2017), serão consideradas as funções biológicas dos minerais 

que podem ocasioná-lo. A resistência à insulina ocorre quando há perda de 

sensibilidade dos receptores de insulina (IRs), uma vez que o não 

reconhecimento da insulina implica na inibição da translocação de GLUT-4 para 

a superfície celular, não havendo transporte de glicose para o interior da célula 

e ocorrendo seu acúmulo plasmático (HABER et al., 2001).

O IR é formado por duas subunidades α e duas subunidades β. A 

subunidade α corresponde ao sitio de ligação da insulina e a subunidade β 

apresenta atividade tirosina quinase que promove autofosforilação e fosforilação

de IRS iniciando a cascata de sinalização da insulina, ativando as vias PI3-K e 

MAPK, responsáveis pela expressão de GLUT-4 e síntese de glicogênio, lipídeos 

e proteínas (HABER et al., 2001; CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002). A

atividade tirosina-quinase pode ser ativada pelo vanádio, pelo zinco e pelo 

magnésio. Por outro lado, a ativação da via PI3-K e também da via AKT podem 

ser ativadas pelo zinco. Juntos, estes elementos ocasionam um aumento da 

expressão de GLUT-4 e consequente aumento na sensibilização à insulina. Por 

esse motivo, esses minerais são considerados insulinomiméticos (TANG; SHAY, 

2001; YAMAZAKI, 2004; RUBIN, 2005).

Além da estimulação da tirosina-quinase, o zinco estimula a atuação da 

glicogênio sintetase a partir da fosforilação, que catalisa a conversão de glicose 

a glicogênio, sugerindo uma redução da glicemia e maior captação hepática de 

glicose (ILOUZ et al., 2002). Também pode-se destacar a função do cromo, que

não tem atuação enzimática, mas que ao ligar-se a cromodulina, e esta por sua 

vez se ligar ao IR, amplifica a sinalização da insulina e seus efeitos, atuando 

dessa forma como um segundo mensageiro da insulina (VINCENT, 2015).

Diante da atuação biológica dos minerais sobre o IRS e a sinalização da 

insulina parece evidente que uma deficiência nos níveis séricos desses minerais 

pode contribuir para uma menor sensibilidade à insulina e consequentemente 
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para o desenvolvimento do DM tipo 2. Um exemplo é a escassez de magnésio, 

geralmente associada ao aumento de cálcio, que leva a uma intensificação da 

atividade da proteína quinase C (PKC), comprometendo a atuação da tirosina 

quinase e ocasionando menor sinalização e expressão de GLUT-4, o que leva 

ao aumento da resistência à insulina (TAKAIA; HIGASHINO; KOBAIASHI, 2004).

4.8 INTERFACE DE AÇÃO ENTRE MINERAIS E

ANTIDIABÉTICOS ORAIS

Considerando a interferência nas reações enzimáticas do metabolismo da 

glicose, observa-se que os hipoglicemiantes orais utilizados no tratamento 

convencional do diabetes e os minerais propostos como terapia coadjuvante e/ 

ou alternativa atuam sobre enzimas e substratos comuns.

A metformina, por exemplo, consiste em um importante sensibilizador 

periférico para a insulina. Ela inibe a gliconeogênese e a glicogenólise e estimula 

a glicogênese. Pesquisadores demonstraram que este medicamento aumenta a 

atividade tirosina-quinase do receptor de insulina, estimulando a translocação do 

GLUT-4 e estimula a glicogênio sintetase (SANTOS et al., 1995), um efeito 

também produzido pelo zinco, magnésio e vanádio (TANG; SHAY, 2001; 

YAMAZAKI, 2004; RUBIN, 2005).

As sulfoniluréias, como a clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, 

glipizida e a glimeperida, atuam aumentando a secreção de insulina. Elas se 

ligam aos seus receptores na superfície das células β pancreáticas, que são 

intimamente ligadas com subunidades dos canais de K+ sensíveis ao ATP

(KATP), induzindo o fechamento desses canais com consequente inibição da 

saída dos íons potássio, desencadeando o processo de despolarização da 

membrana e secreção de insulina (REIS; VELHO, 2000). Esse efeito inibidor do 

fluxo de K+ entre o meio intra e extracelular também é verificado na atuação do 

vanádio, que inibe Na+K+-ATPase, favorecendo a despolarização da membrana 

e pode incentivar a secreção da insulina, estando relacionado assim, a melhoria 

do controle glicêmico (YAMAZAKI, 2004).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O fato de que o DM constitui um distúrbio metabólico multifatorial e muitas 

vezes de origem idiopática leva ao interesse em se investigar os fatores que 

podem desencadear em hiperglicemia e consequente consolidação do quadro

de DM tipo 2. Diante a revisão realizada, observa-se que a ingestão em excesso 

de carboidratos, que ocasiona em hiperinsulinemia e inflamação do tecido 

adiposo, pode não ser o único responsável pela resistência periférica à insulina, 

embora seja o fator de risco de maior expressão.

Viu-se que os micronutrientes também apresentam importante atuação 

nesse sentido, pois são cofatores enzimáticos e estão envolvidos em etapas de 

controle do metabolismo da glicose como, por exemplo, na ativação da tirosina-

quinase do substrato do IR. Analisando-se a atuação metabólica destes 

minerais, pode-se observar com esta revisão da literatura uma relação entre a

sua atuação e a dos hipoglicemiantes orais de escolha nas fases iniciais do 

tratamento do DM tipo 2, indicando que estes também poderiam atuar na 

prevenção e no gerenciamento terapêutico do DM tipo 2. Dessa forma, se faz 

importante investigar se existem deficiências nutricionais de micronutrientes 

nestes indivíduos e sua correlação com a doença.

Na presente revisão de literatura, foi descrita a fisiopatologia do diabetes, 

as vias metabólicas da glicose e sua regulação, envolvidas na manutenção da 

glicemia, as formas de intervenção sobre o DM, as diversas funções dos 

micronutrientes no organismo e sua representatividade no metabolismo glicídico, 

assim como a correlação entre tais fatores. Diante o exposto, nota-se um campo 

para pesquisa, onde se faz necessária a investigação sobre até que ponto a 

ingestão e o nível circulante de micronutrientes no organismo apresenta 

relevância clínica em indivíduos com DM.



52 
 

6 CONCLUSÃO

A partir dos dados descritos nesse trabalho pode-se concluir que os 

minerais apresentam um importante papel na sinalização da insulina e por isso 

podem estar associados a etiologia do DM tipo 2, que é ampla e multifatorial e 

não está somente relacionada à elevada ingestão de carboidratos. Dessa forma, 

estes micronutrientes constituiriam uma alternativa de intervenção terapêutica 

no DM tipo 2, apresentando funções similares aos hipoglicemiantes orais. 

Contudo, estudos mais aprofundados e padronizados são necessários para 

fundamentar e validar a proposta da deficiência de minerais como agente 

etiológico do DM e a utilização destes como medida terapêutica. 
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