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Influência do estilo de vida na doença
cardiovascular prematura e na mortalidade
em pacientes com diabetes melito
José Francisco Kerr Saraiva

P

acientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) apresentam um risco significativamente aumentado
para o desenvolvimento de doença cardiovascular
nas suas várias formas quando comparados a indivíduos
não diabéticos. A doença arterial coronariana a principal
causa de morte na população diabética que juntamente
ao acidente vascular encefálico são responsáveis por
75 % das mortes nessa população1. Dessa forma os
indivíduos diabéticos via de regra são caracterizados
como uma população de prevenção secundaria quanto
a abordagem de estratégias terapêuticas. Dados da
Organização Mundial da Saúde apontam que o diabetes
mellitus encontra-se entre as quatro principais causas
de morte no mundo2 . No Brasil dados do estudo ELSA
realizado com mais de 15000 trabalhadores de serviços
públicos universitários brasileiros mostra números
alarmantes para as taxas de diabetes mellitus cuja
incidência ultrapassou a 20%. Além disso apontou-se
para 63,1% de excesso de peso, morbidade que guarda
intima relação com o DM23.Nesse contexto são universais as recomendações quanto a mudanças de estilo de
vida (MEV) particularmente no tocante à prática de
exercícios físicos, orientações nutricionais adequadas
,redução do peso, combate ao tabagismo entre outras
medidas. Mudanças de estilo de vida alteram o perfil
lipídico, reduzem níveis pressóricos, além do melhor
controle glicêmico no DM24.
No presente artigo Liu e colaboradores avaliaram a
Influência do estilo de vida na doença cardiovascular

prematura e na mortalidade em pacientes com diabetes
mellitus. Esta análise prospectiva incluiu 11.527 (8.970
mulheres do Nurses’ Health Study e 2.557 homens do
Health Professionals Follow-Up Study) participantes com
DM2 diagnosticados durante o seguimento estudo de
prevenção primária. Os resultados apontaram para uma
redução significativa de eventos cardiovasculares (ECV)
nos indivíduos onde ocorreu maior adesão a um estilo de
vida saudável. Observou-se um redução de risco 14% na incidência de ECV, além de redução de 12% e 21% de doença
coronariana e Acidente Vascular Cerebral além de redução
de 27% na mortalidade por doença cardiovascular.
Em que pesem as recomendações universais de diretrizes e órgãos governamentais da importância da MEV
suportada por estudos de intervenção e observacionais,
o estudo LookAhead, que comparou de maneira controlada o impacto da intervenção Intensiva ao Estilo de
Vida em pacientes com diabetes tipo 2 não demonstrou
efeito sobre os desfechos cardiovasculares4,5,6. Ressaltese que houve uma taxa muito baixa de ECV em ambos
os grupos. Entretanto, observou-se uma maior redução
nos lipídios plasmáticos e outros biomarcadores, além
de redução de casos de esteatose hepática e menor
necessidade de medicamentos anti-hiperglicemiantes
no grupo que sofreu intervenção intensiva6.
Em conclusão, os achados do presente estudo suportam os dados da literatura acerca dos benefícios da
adoção de um estilo de vida saudável para a redução de
EVC na população diabética.
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