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Por Thaís Novais

Buenos Aires, capital da Argentina, foi o local escolhido para, entre os dias 16 e 18 de março, reunir congressistas de 
todo o mundo durante o 4º Congresso sobre Controvérsias em Consenso de Diabetes, Obesidade e Hipertensão 

na América Latina (CODHy LA). O congresso, cujo objetivo principal é levantar discussões dinâmicas sobre a temática 
diária dos especialistas nessas áreas, trouxe o que há de mais atual nas apresentações dos principais speakers nacionais e in-
ternacionais. Temas como epidemiologia, genética, diagnósticos, complicações típicas e respostas distintas aos tratamentos 
foram pauta de vários simpósios durante os três dias de congresso. 

Para Gillian Parker, diretora sênior de Diabetes da Alere, a expectativa com a participação em eventos como o CODHy 
é levar conscientização e informação atualizada aos congressistas. “Desejamos que os líderes no campo da gestão do diabe-
tes na América Latina estejam cientes de que existe um jeito mais simples e eficiente de melhorar o manejo da população 
com a doença por meio dos Point of Care. Além disso, também temos a chance de ouvir as questões mais importantes para 
a comunidade médica e iniciar um diálogo sobre como a Alere pode ajudar a apoiar seus esforços”, declara.

Conforme a diretora, por a América Latina ser uma das regiões mais afetadas no mundo pela epidemia do diabetes, é 
necessário criar novas abordagens e tecnologias para identificar melhor as pessoas em risco e evitar sua progressão, e, ao 
mesmo tempo, identificar aqueles já diagnosticados e ajudá-los em seu dia a dia. “Acreditamos que o Point of Care pode ser 
uma parte importante dessa solução e queremos envolver os líderes latino-americanos nesse debate. Além do benefício para 
os pacientes, os testes Point of Care para o diabetes também podem melhorar a eficiência operacional e reduzir custos, visto 
que os testes rápidos permitem processos enxutos e reduzem o tempo de espera para obter os resultados do laboratório.

Espera-se que a implementação do Afinion na América Latina traga resultados para uma gestão melhor da população de 
diabetes (redução da HbA1c), assim como o aumento da eficiência operacional para os profissionais de saúde e a melhoria 
da satisfação do paciente. Além disso, com o teste Point of Care, será possível oferecer maior acesso aos cuidados para 
pacientes que podem estar em locais de difícil acesso”, argumenta.

Segundo Gillian, o Afinion foi implementado pela primeira vez no mercado europeu em 2005, e aprovado pelo FDA, 
para uso nos Estados Unidos, no mesmo ano. “Desde então, a tecnologia tem sido amplamente adotada em ambos os mer-
cados, com milhares de instalações e uso diário. Os cuidadores valorizam os resultados de alta qualidade, a simplicidade e 
a eficiência dos testes que o Afinion pode proporcionar. Com a expansão mais recente na África, no Oriente Médio e na 
região Ásia-Pacífico, estamos vendo um entusiasmo semelhante pelo Afinion com taxas de adoção robustas”, relata.
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Sistemas de monitoramento e triagem em diabetes
Durante o congresso, um dos simpósios se propôs a discutir a questão dos sistemas de monitoramento e 

triagem para o diabetes. Intitulada Monitoring and Screening Systems: An Effective Strategy to Fight Diabetes 
Epidemics and Cardiovascular Complications, a conferência foi conduzida por grandes nomes, como Dr. Juan José 
Gagliardino, membro do Comitê Executivo de BRIDGES e diretor do Centro de Endocrinologia Experimental e 
Aplicada – Cenexa, afiliado da Universidade Nacional de La Plata e do Conselho Nacional de Investigação Cien-
tífica e Técnica La Plata, na Argentina, Dr. Marcio Krakauer, fundador e presidente da Associação de Diabetes do 
ABC – ADIABC e coordenador do Núcleo de Tecnologia em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 
e Dr. Francisco Chong Barreiro, diretor do Hospital Geral de Pachuca, no México.

A epidemia do diabetes na América Latina
Dr. Juan José Gagliardino abriu as apresentações do Simpósio Alere com aula intitulada Is diabetes the new emer-

ging epidemic in Latin America?. Segundo o especialista, a incidência de diabetes, em todas as regiões do continente, 
é significativamente maior em idosos e mulheres. Além disso, é possível que um dos fatores que predispõem a doença 
seja a temperatura, porque em regiões mais frias a prevalência é menor do que nos países mais quentes.

Um dos pontos levantados pelo médico foi o custo da atenção ao paciente diabético. Em uma pesquisa realizada 
na Argentina, considerando os valores de consulta, medicações, práticas, laboratório e hospitalização, um indivíduo 
que não tem diabetes chega a custar US$508,30. Já um paciente com a patologia responde por US$904,60. Con-
siderando que esse indivíduo tenha, ainda, outras comorbidades, o que é o comum em pacientes com diabetes, ele 
passa a custar US$1.841,80.

40 milhões de habitantes

US$ 4.010 milhões/ano: custo total de atenção a pessoas com DM2,3

70% > 18 anos

70% sem complicações
30% com complicações

30% com complicações

2,8 milhões de pessoas com DM1

Fontes: Commendatore V et al. Int. J Clin Pract. 2013 Dec;67:1261; Elgart J et al. Int J Public Health. 2014;59:851

Magnitude do diabetes na Argentina

3



Sobre as possíveis causas do problema, Gagliardi-
no acredita que a principal seja a transição epidemio-
lógica pela qual o continente vem passando. Nesse 
aspecto, pode-se destacar os problemas de nutrição, 
enfermidades infecciosas, hipertensão, tabagismo, 

obesidade e dislipidemia. Além disso, a curva de inci-
dência da doença confirma a prevalência maior do dia-
betes em idosos. Segundo o especialista, à medida que 
a expectativa de vida da população cresce, maior será a 
ocorrência da patologia.

O palestrante ressaltou, ainda, o diagnóstico tar-
dio de eventos cardiovasculares como um dos fatores 
de complicações do diabetes. Conforme um estudo 

de 2015, quanto maior for o tempo de diagnóstico 
e tratamento, aumentará a incidência acumulada de 
eventos cardiovasculares para o indivíduo.
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Outro fator importante nesse contexto, para Ga-
gliardino, é o nível educativo do indivíduo. Segundo 
o Ministério da Saúde da Argentina, a incidência do 

diabetes em pessoas com nível baixo de escolari-
dade foi de 14,8% em 2015, contra 8,1% no mesmo 
ano para indivíduos com alta escolaridade.

Finalizando, o palestrante defendeu a implemen-
tação de estratégias em conjunto, a fim de prevenir 
e minimizar o impacto causado pelo diabetes, como 
a adoção de um estilo de vida saudável, o tratamento 
imediato após o diagnóstico, insulinoterapia oportu-
na e a atenção primária de alto nível. Ademais, o in-
vestimento em educação deve ser associado a todas 
as estratégias.

Novas tecnologias para o manejo 
do diabetes

Na sequência, Dr. Márcio Krakauer ficou respon-
sável por apresentar a aula New technologies value 
to better diabetes screening and patient manage-
ment. O especialista abriu sua palestra trazendo à 
tona um dado impactante: o diabetes mata mais do 
que aids, tuberculose e malária juntas todos os anos. 
E a cada 6 segundos um indivíduo morre no mundo 
em consequência da patologia. Segundo o endocri-
nologista, uma a cada 11 pessoas possui a doença, 
no entanto, um a cada dois portadores desconhecem 
sua condição. Isso ocorre porque trata-se de uma 
doença inicialmente assintomática.

O diabetes tipo I, normalmente caracterizado por 
deficiência e dependência de insulina, pode acometer 
pessoas com excesso de peso ou obesas, bem como 
indivíduos magros. Nesse cenário, diversos mecanismos 

tecnológicos podem contribuir para rastreio e identi-
ficação precoce da doença. Por exemplo, os point of 
care (POC), uma forma de análise laboratorial des-
centralizada, que seria o teste de hemoglobina glica-
da, com uma gota de sangue, realizado em qualquer 
local, permitindo a realização das análises junto aos 
pacientes. A American Diabetes Association (ADA) 
já implementou em seus guidelines o uso de POC, 
considerando-o uma oportunidade para as mudanças 
terapêuticas que devem ser realizadas no dia a dia da 
consulta. A International Diabetes Federation (IDF) e 
a European Society of Cardiology/European Associa-
tion for the Study of Diabetes (ESC/EASD) também 
já recomendam o POC durante as visitas dos pacien-
tes nos centros de tratamento.

O especialista abordou, também, a medição do 
fluido intersticial, técnica mais moderna para avaliar 
a glicemia. Nesse procedimento, a glicose do fluido 
intersticial (G2) é comparável com a glicose capilar 
(G1), pois se difunde dos capilares ao fluido intersti-
cial e vice-versa. Além disso, as mudanças de valores 
de glicose no sangue são “espelhadas”, com atraso de 
4 a 15 minutos. Contudo, em determinados momen-
tos, as concentrações de glicose podem não se equi-
parar entre os dois compartimentos.

Para o futuro, Dr. Márcio afirmou que o suor será 
uma das grandes “estrelas” para medição de glicemia. 
Ainda não existem aparelhos disponíveis que façam 
essa correlação, mas é uma grande aposta em longo 

Desenvolvimento 
socioeconômico mais baixo

DM2 e complicações

Pobreza/déficit educativo

Fonte: Elgart J et al. Diabetes Res Clin Pract. 2014;104(2):241

O ciclo preocupante do diabetes
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prazo, com primeiro estudo realizado em atletas de alta 
potência. Conforme o especialista, a nanotecnologia, 
inserida através de tatuagens na pele dos indivíduos, 
também vem sendo desenvolvida. Finalizando sua aula, 

o endocrinologista informou que outros diversos cami-
nhos para a medição da glicemia vêm sendo desenvol-
vidos com excelentes resultados, prometendo mudar 
os paradigmas atuais para o tratamento dos diabéticos.

Como os point of care podem ajudar?

Maior compreensão, motivação 
e satisfação do paciente

Melhor atendimento a 
populações pouco 

privilegiadas

Melhor controle 
glicêmicoPOC

Eficiências 
operacionais

Maior conformidade 
com a frequência 
de testes do ADA

Point of care: experiência real

Encerrando a mesa, Dr. Francisco Chong apre-
sentou a aula Point of care an effective strategy: The 
Mexico Afinion experience. Para o especialista, inovar 
o modelo de atenção em saúde significa interpretar e 
tornar concretos valores de ação, conceitos, crenças, 
princípios e prioridades da sociedade, além de com-
binar ações para promover a saúde e prevenir lesões 
e doenças, limitando as deficiências e criando meios 
para uma vida com qualidade em condições crônicas.

Conforme o palestrante, seu estado, Hidalgo, está 
classificado entre os mais pobres do México. Nes-
se local, a cada duas pessoas doentes, apenas uma é 
atendida nos serviços de saúde estatal. Com o obje-
tivo principal de quebrar a organização piramidal dos 

serviços de saúde, bem como as relações verticais, 
incorporando uma visão integrada em que as re-

lações horizontais prevalecem no contexto de 
uma rede policêntrica, por equipes multi-

disciplinares de saúde, surgiram as Brigadas Médicas 
de Especialidade nessa região. Com uma média de 70 
profissionais, incluindo médicos especialistas e gene-
ralistas, enfermeiros, técnicos, pessoal de manutenção 
e outros, o intuito é levar o máximo de atenção às 
regiões mais carentes do estado. As Brigadas contam 
com unidades móveis de atendimento e hospitais 
infláveis, estes com área de recepção, consultórios 
para triagem e de Ginecologia e Obstetrícia e áreas 
de observação e para realização de procedimentos.

De acordo com o especialista, os hospitais inflá-
veis permitem que as Brigadas Médicas de Especia-
lidade possam permanecer até cinco dias nas regiões 
mais carentes, proporcionando serviços em diversas 
áreas, como Medicina Interna e Integrativa, Gineco-
logia, Traumatologia, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica, 
Oftalmologia, Colposcopia, Nutrição, Psicologia, 
Neurocirurgia e serviços odontológicos.
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As tecnologias mais promissoras para o rastreio do diabetes são aquelas que permitem deixar automa-
tizado o processo de injeção de insulina e o sensor de glicose para diabéticos tipo I. No entanto, esse 
grupo representa uma pequena fração dos indivíduos com diabetes como um todo. Dessa forma, acredito 

que uma tecnologia como esta que estamos recebendo, com o AfinionTM, que pode realizar o teste 
de hemoglobina glicada (HbA1c) e outros em grandes populações sem acesso a atendimento, 

realmente será capaz de trazer um significativo impacto para a Saúde Pública no Brasil. Esses 
novos mecanismos são extremamente importantes, pois quem tem diabetes precisa saber o 

que está acontecendo consigo em todos os aspectos, na ponta de dedo, se pode medir 
tanto a glicemia capilar como a HbA1c. No entanto, isso é um processo para longo 
prazo, que vai permitir ao paciente realizar as mudanças necessárias para atingir nosso 

objetivo, que é diminuir o impacto do diabetes nas complicações crônicas e reduzir o índice 
de mortalidade por doença cardiovascular, principal causa de mortes no diabetes. Essas tecno-

logias citadas já interferem de forma muito positiva na vida dos pacientes. Acredito que, em longo 
prazo, iremos conseguir aumentar o acesso para todos”.

Dr. Marcio Krakauer
Fundador e presidente da Associação de Diabetes do ABC – Adiabc; coordenador do Núcleo 

de Tecnologia em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)
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Pa l a v r a  do s  e spec i a l i s t a s

Atualmente, o diabetes pode ser considerado como a nova epidemia emergente na América Latina. Sabe-se que epi-
demia é classificada como uma enfermidade infectocontagiosa. O diabetes, mesmo não se encaixando literalmente 

nessa classificação, está sob o mesmo ‘guarda-chuva’, porque apresenta um crescimento tão significativo que o faz 
parecer uma epidemia. Lamentavelmente, pelo menos por agora, não há políticas dos governos para cessar, ou 
pelo menos retardar, seu crescimento. Além disso, sabemos que o diabetes pode causar um significativo 
impacto econômico para os países. Pesquisas mostram que 10% da verba de saúde estão direcionados 
apenas para a atenção a essa doença. Em nosso país (Argentina) gastamos, em média, 4 milhões 
de pesos anuais com o diabetes. Esse é um valor extremamente alto, que não acho necessário.
Poderíamos gastar muito menos se tivéssemos dois métodos de prevenção: primária, com 
indivíduos que possuem predisposição para se tornarem diabéticos, mas não permitindo que 
isso aconteça; e secundária, com diabéticos que não possuem complicações, fazendo um bom 
acompanhando estamos prevenindo que estas ocorram. Em minha expectativa, se colocarmos em 
prática métodos de prevenção eficazes, com intervenções de baixa complexidade e fácil implementa-

ção, podemos mudar o futuro do diabetes no mundo”.

Dr. Juan José Gagliardino
Membro do Comitê Executivo de BRIDGES; diretor do Centro de Endocrinologia Experimental e 

Aplicada – Cenexa; afiliado da Universidade Nacional de La Plata e do Conselho Nacional de Investigação 
Científica e Técnica La Plata, na Argentina
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Resultados imediatos 
que permitem um melhor 
monitoramento do paciente 
diabético, maior satisfação e 
uma alta efi ciência clínica.

Resultados inmediatos 
que permiten un mejor 
monitoreo del paciente 
diabético, mayor satisfacción 
del paciente y una alta 
efi ciencia clínica.

Simples. Rápido. Confi ável.


