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PREFÁCIO
Alcançar a longevidade é um fato considerado positivo, que vem sendo alcançado entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento. A diferença é que aqueles passaram por um processo
gradual, com melhoria das condições de vida e do acesso a um bem-estar estruturado por políticas
sociais e relacionadas à saúde; entre os países em desenvolvimento, ocorreu o contrário: um
cenário muito rápido, principalmente na China, Índia e Brasil, que não permitiu um planejamento
para essa estruturação, somando-se a isso a urbanização em alta escala.
Segundo a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), baseada no segundo
Censo de 2010 e anunciada em 2018, a população brasileira é de 208,4 milhões de pessoas, ou
seja, um aumento de 0,38% comparativamente ao ano anterior, explicado pela baixa taxa de
fecundidade e gravidezes mais tardias. Em 2060, haverá mais pessoas idosas do que jovens no
Brasil, seguindo o que ocorrerá no mundo: projeções de longo prazo apontam que a população
acima de 60 anos, que era 13% em 2018, passará para 32%. A repercussão em relação à saúde
é o aumento da frequência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), destacando-se o
diabetes devido ao seu caráter epidêmico global e aumento expressivo de casos a partir de
60 anos de idade, demonstrado mais uma vez na 9ª edição do Atlas da International Diabetes
Federation (2019, www.idf.org).
A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) entende que é preciso, portanto, aprofundar e difundir
o conhecimento das questões específicas relacionadas à pessoa idosa com diabetes, incluindo
metas de controle da glicose e seleção das terapias medicamentosas baseadas no estado de
funcionalidade; alcance de bem-estar e melhor qualidade de vida; como também a identificação
das condições que acompanham uma parte expressiva das pessoas idosas, com ou sem diabetes,
como estados demenciais e alterações do humor, em especial a depressão; e as doenças
ateromatosas cardiovasculares (DACV), responsáveis pela alta mortalidade.
Os Posicionamentos Oficiais da SBD constituem ferramentas essenciais para nortear os pilares
da informação atualizada. Contamos com seu apoio para difundir o 6º Posicionamento da SBD
– Abordagem da Pessoa Idosa com Diabetes Tipo 2, sob a perspectiva de EDUCAR. APOIAR.
TRANSFORMAR, visando melhorar a vida das pessoas com diabetes em nosso país.
São Paulo, Dezembro de 2019

DRA. HERMELINDA C. PEDROSA
Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes – Biênio 2018/2019
São Paulo, Dezembro de 2019
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INTRODUÇÃO
Em 2017, aproximadamente 962 milhões de pessoas – 12% da população mundial –
tinham 65 ou mais anos de idade e a perspectiva é de que esse número atinja 2,1 bilhões,
ou seja, 23% da população em 2050.1 A Ásia e a América Latina serão os principais
responsáveis por esse aumento, com a expectativa de que a população com mais de 65
anos quadruplique nessas regiões do mundo entre 2000 e 2050.
Especificamente em relação ao Brasil, os dados confirmam esse aumento pela maior
expectativa de vida e diminuição da taxa de natalidade, o que implica o incremento da
população idosa, tanto em números absolutos quanto em números percentuais.1,2 Entre
outras consequências desse fato, haverá aumento na prevalência de DCNT, entre as
quais o DM, especialmente o DM do tipo 2 (DM2).3 A incidência de DM2 também mostra
aumento entre a população de pessoas idosas no mundo e países como os Estados
Unidos.4
No Brasil, a prevalência de DM2 na população com mais de 65 anos foi estimada em
18,4%, embora não existam números consistentes sobre a incidência; e os dados sobre
custos de tratamento de DM no Brasil são preocupantes.5 Em 2008, a estimativa do custo
total anual de hospitalização no Sistema Único de Saúde (SUS) foi de 264 milhões de
dólares, sendo os custos relacionados a amputações de membros inferiores responsáveis
pelo gasto de 128 milhões de reais. Em pacientes ambulatoriais, o custo foi estimado em
2.108 dólares por paciente por ano, o dobro dos custos dos pacientes sem DM.6-8 Pessoas
idosas e pacientes com complicações crônicas foram os principais responsáveis por
esse aumento.
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MÓDULO 1
DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 NA PESSOA IDOSA

Os critérios diagnósticos para o DM são os mesmos utilizados para a população adulta em geral, como mostra
a tabela 1.9

Tabela 1. Critérios diagnósticos de diabetes9
Critérios

A1C ≥6,5%
= ou =

Comentários

O teste deve ser realizado por meio de método rastreável ao método do DCCT e
devidamente certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program –
NGSP (http://www.ngsp.org/certified.asp).

glicemia de jejum
≥126 mg/dL
= ou =

O período de jejum deve ser definido como ausência de ingestão calórica por
pelo menos 8 horas. Na ausência de hiperglicemia comprovada, os resultados
devem ser confirmados com a repetição dos testes.

glicemia 2 h após
sobrecarga com 75 g de
glicose: ≥200 mg/dL
= ou =

Em teste oral de tolerância à glicose. Esse teste deverá ser conduzido com a
ingestão de uma sobrecarga de 75 g de glicose anidra dissolvida em água em
todos os indivíduos com glicemia de jejum entre 100 mg/dL e 125 mg/dL.

glicemia ao acaso
≥200 mg/dL

Em pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia, ou em crise hiperglicêmica.

Importante: a positividade de qualquer um dos parâmetros diagnósticos descritos confirma o diagnóstico de
diabetes. Na ausência de hiperglicemia comprovada, os resultados devem ser confirmados com a repetição
dos testes, exceto no TTG e na hiperglicemia comprovada.
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MÓDULO 2
FISIOPATOLOGIA DO DIABETES MELLITUS TIPO 2
EM PACIENTES IDOSOS

A fisiopatologia do DM2 é complexa, sendo resultado da interação entre genética e estilo de vida, especialmente
a obesidade e o sedentarismo.10,11 Em pessoas com mais de 65 anos, soma-se a esses fatores a variável tempo,
pois, mesmo no envelhecimento “fisiológico”, ocorre aumento discreto, porém progressivo, na glicemia em jejum,
na ordem de 1,0 mg/dL e 9,0 mg/dL na pós-prandial por década, a partir da quarta década de vida.11 Essa alteração decorre principalmente de uma diminuição da capacidade funcional da célula betapancreática, com grande
redução na produção e secreção de insulina, além da diminuição no potencial de proliferação da célula betapancreática, aumento da vulnerabilidade à apoptose celular e disfunção das organelas citoplasmáticas especialmente mitocondrial, acarretando a diminuição na capacidade de síntese, armazenamento e secreção de insulina.
A exposição crônica à hiperglicemia – “glucotoxicidade” – contribui para a piora progressiva da função pancreática. Ocorre também aumento na resistência à insulina pela elevação da adiposidade corporal, especialmente na distribuição abdominal, que se associa ao aumento da produção de citocinas inflamatórias e à maior
quantidade de ácidos graxos livres circulantes – lipotoxicidade – e depósitos ectópicos de gordura.12 (Figura 1)

Figura 1. Fisiopatologia do diabetes na pessoa idosa
Polifarmácia

Genética
↓Atividade física
Alteração da dieta

↓Efeito das
incretinas

↑Massa gordurosa
↑Gordura visceral

↑Depósito amiloide
↓1a fase de secreção da insulina

↓Captação adiposa de glicose

↑Resistência
à insulina

↓Secreção
de insulina

↓Captação muscular de glicose

↔Produção
hepática de glicose

↓Massa muscular
“mioesteatose”

↓GLUT-4
↓IGF-1
↓Sinalização insulina

Adaptado de: Scheen AJ. Diabetes Metab. 2005;31 Spec No 2:5S27-34.12
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Sarcopenia
A perda de massa magra – sarcopenia –, que também contribui para o aumento da resistência à insulina,
é definida pelo Consenso Europeu como a “perda progressiva e generalizada de massa musculoesquelética, associada a perda da força muscular e do desempenho físico”.11,13,14 A sarcopenia é três vezes mais
comum em indivíduos idosos com DM2 comparados à população geral, além disso, manifesta-se em uma
idade mais precoce e evolui mais rapidamente do que entre aqueles sem DM2.14 O mau controle glicêmico
e o tempo de duração da doença parecem ser os principais fatores preditivos da ocorrência de sarcopenia, embora o sedentarismo também contribua para a perda de massa magra. O termo “obesidade sarcopênica” foi criado para designar uma condição em que estão presentes concomitantemente obesidade e
sarcopenia, ou seja, adiposidade e diminuição da massa magra.15 Não existem, ainda, critérios universais
para esse diagnóstico, mas, independentemente do critério utilizado, a condição é muito danosa, resultando em elevado risco de DM e doenças cardiovasculares.
O diagnóstico de sarcopenia sofreu mudanças ao longo do tempo e atualmente está mais focado no
déficit de força ou no desempenho físico do que na massa muscular em si. O critério diagnóstico sugerido é o que foi proposto pela Sociedade Europeia de Geriatria e Gerontologia em 2018, 16 apresentado
na tabela 2.
Do ponto de vista prático e na indisponibilidade de realização da densitometria de corpo inteiro (DEXA corporal, Dual Energy X-ray Absorptiometry), propõe-se como alternativa o teste para avaliação ambulatorial de
sarcopenia na pessoa idosa e com DM apresentado na tabela 3.17

Tabela 2. Definição operacional de sarcopenia: ênfase na diminuição da força muscular,
segundo o Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas16
1. Baixa força muscular
2. Baixa massa muscular ou baixa qualidade muscular
3. Baixa capacidade física
PROVÁVEL SARCOPENIA – Critério 1
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO – Critérios 1+2
SARCOPENIA GRAVE – Critérios 1+2+3
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Tabela 3. Rastreamento de sarcopenia, segundo o escore SARC-F17
Componente

Questão

Escore

Qual o nível de dificuldade que você
tem para levantar 5 kg?

Nenhuma=0
Alguma=1
Muita ou incapaz=2

Qual a sua dificuldade para andar
em uma sala?

Nenhuma=0
Alguma=1
Muita, com ajuda ou incapaz=2

Levantar-se de
uma cadeira

Qual a intensidade da dificuldade de
transferir-se para uma cadeira ou
uma cama?

Nenhuma=0
Alguma=1
Muita ou incapaz sem ajuda=2

Subir escadas

Qual a dificuldade para subir 10 degraus?

Nenhuma=0
Alguma=1
Muita ou incapaz=2

Quedas

Quantas vezes você caiu no último ano?

Nenhuma=0
1-3 quedas=1
4 ou mais quedas=2

Força

Auxílio para
deambular

Escore SARC-F >4/10 é altamente sugestivo da presença de sarcopenia.

Classificação funcional do idoso e implicações para o tratamento
A partir do uso da faixa etária, uma pessoa idosa é quem tem acima de 65 anos em países desenvolvidos e com
mais de 60 anos em outros países, como o Brasil.18
Do ponto de vista biológico, há grande heterogeneidade, com diferentes fenótipos. Diferenciar esses fenótipos
entre si e tentar caracterizá-los em grupos de maior similaridade é primordial, pois todo o plano terapêutico
– as metas de controle da glicose, a terapia nutricional, o tipo adequado de exercício físico e a preferência
por algum agente farmacológico – será uma consequência direta dessa definição. A fragilidade é um aspecto
muito importante e a compreensão de suas características é um passo fundamental para o plano terapêutico
e a determinação das metas, como mostra a tabela 4, adaptada de Fried LP et al.19
Os algoritmos de tratamento de DM na pessoa idosa da Sociedade Americana de Endocrinologia (AES –
American Endocrine Society), da Federação Internacional de Diabetes (IDF – International Diabetes
9

Federation) e da Associação Americana de Diabetes (ADA – American Diabetes Association) propõem essa
abordagem, ou seja, o diagnóstico de fragilidade. Para essa finalidade, faz-se necessário utilizar alguns
instrumentos ou ferramentas diagnósticas importadas da geriatria e da neurologia, para a caracterização
funcional, inclusive a presença de fragilidade e sarcopenia, como também a avaliação cognitiva da pessoa idosa. A síndrome clínica de fragilidade compreende aspectos, como perda involuntária de peso,
fraqueza, anorexia, inatividade, sarcopenia, osteopenia, desnutrição, anormalidade no equilíbrio e anormalidade na marcha.

Tabela 4. Parâmetros e avaliação do fenótipo clínico de fragilidade19
Parâmetro

Avaliação

Perda de peso não intencional

Perda de ≥4,5 kg referido ou ≥5% do peso corporal, se medido, no último ano

Sensação de exaustão

Fraqueza

Diminuição da velocidade
da marcha
Baixa atividade física

Avaliação por meio de 2 questões da escala CES-D (Center for
Epidemiological Studies – Depression)
Força de preensão palmar medida por meio de dinamômetro abaixo do
percentil 20 da população
Teste da caminhada de 4,6 m abaixo do percentil 20 da população

Gasto energético em kcal/semana abaixo do percentil 20 da população,
por meio do questionário MITA (Minnesota Leisure Time Activity)

DIAGNÓSTICO DE FRAGILIDADE: 3 ou mais critérios
DIAGNÓSTICO DE PRÉ-FRÁGIL: 1 ou 2 critérios

Entre os parâmetros clínicos de avaliação de fragilidade para uso na prática clínica diária, destacam-se: a
força muscular, por meio da força de preensão palmar, dados com base no índice de massa corporal (IMC) e
no sexo (Figura 2);19 desempenho físico, com o teste de velocidade da marcha em uma distância de 10 metros,
sendo o normal ≤0,8 m/seg;20 e a mensuração da circunferência da panturrilha para avaliação da sarcopenia,
sendo o normal a circunferência da panturrilha > 31 cm.21
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Figura 2. Avaliação da força muscular por meio de força de preensão
palmar com um dinamômetro: parâmetros com base no IMC e no sexo
FORÇA DE PREENSÃO PALMAR
Homens
IMC kg/m

Mulheres
FPP (kg)

IMC kg/m

≤24

≤29

≤23

≤17

24,1 a 26

≤30

23,1 a 26

≤17,3

26,1 a 28

≤30

26,1 a 29

≤18

>28

≤32

>29

≤21

2

2

FPP (kg)

IMC: índice de massa corporal; FPP: força de preensão palmar.
Adaptada de: Fried LP, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-56.19

Rastreamento de alterações cognitivas: diabetes e demência
Os pacientes idosos com DM têm maior incidência de alterações cognitivas e de demência por todas as causas,
tais como a doença de Alzheimer (DA) e demência vascular, em comparação a pessoas com tolerância à glicose
normal, especialmente na presença de sobrepeso e obesidade.22,23
A exposição crônica à hiperglicemia resultante do mau controle glicêmico, o tempo de diagnóstico do DM2 e o
grau de resistência à insulina decorrente da obesidade central estão diretamente associados com o aumento
desse risco. Episódios de hipoglicemia, especialmente quando graves (níveis 2 e 3) e frequentes, também são
fatores de risco tanto para o desenvolvimento quanto para o agravamento dos quadros demenciais.22,23 O comprometimento cognitivo se manifestará de maneira variável, com um espectro que vai desde uma forma leve, com
discreta perda de memória, até um quadro demencial plenamente estabelecido. Pelo exposto, é totalmente compreensível a recomendação formal feita pela ADA de que “todos os pacientes idosos com DM2 sejam avaliados
para a presença de declínio cognitivo na sua consulta inicial e depois anualmente”.23
O Miniexame do Estado Mental (MEEM) é um questionário composto por duas seções totalizando 30 pontos que
avaliam as perdas das funções cognitivas.24 A primeira seção contém itens que avaliam orientação, memória e
atenção, totalizando 21 pontos; na segunda seção, mede-se a capacidade de nomear, obedecer a um comando
verbal e a comando um escrito, de realizar a redação livre de uma sentença e a cópia de um desenho complexo
(polígonos), perfazendo nove pontos; ambas as seções são baseadas em itens dicotômicos. Interpretação dos
escores obtidos no MEEM: 27 a 30 pontos – normal; <26 – alteração presente; 23 a 24 – déficit cognitivo presente.
Uma ferramenta muito utilizada, denominada MoCA (Montreal Cognitive Assessment – Avaliação Cognitiva
de Montreal), foi desenvolvida como um instrumento de rastreamento de deficiência cognitiva leve.25 O teste
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acessa diferentes domínios cognitivos: atenção e concentração, funções executivas, memória, linguagem,
habilidades visuoconstrutivas, conceituação, cálculo e orientação. O tempo médio de aplicação da MoCA é de
aproximadamente 10 minutos; o escore total é de 30 pontos; e o escore de 26 ou mais é considerado normal.
Um outro teste simples, que pode ser usado na Atenção Básica, o Mini-COG, é uma modalidade de rastreamento de alterações cognitivas e compreende a combinação de evocação de lembrança de três itens e o desenho de um relógio.26
Controle da glicose, da pressão arterial e uso de estatinas
A ADA estabelece a indicação de metas de glicemia de jejum e pré-prandial, ao deitar, hemoglobina A1c
(HbA1c), além de níveis pressóricos e uso de estatinas,23 como mostra a tabela 5.
O plano terapêutico de cada paciente deve ser individualizado de acordo com o seu estado funcional. O rigor do controle pode ser maior entre aqueles com menor fragilidade e independência, pois na população idosa existe uma curva
em U, com o menor risco de complicações quando a HbA1c está em torno de 7,5% a 8,0%, ocorrendo claro aumento
nos riscos quando a HbA1c é menor que 6,0% e maior que 9,0%.27-30 As metas preconizadas pela ADA estão na tabela 5.

Tabela 5. Recomendação para controle da pessoa idosa, segundo a
Associação Americana de Diabetes23
Características
do paciente

Racional

Meta Glicemia jejum ou Glicemia ao
PA
HbA1c pré-prandial (mg/dL) deitar (mg/dL) (mmHg)

Lípides

Saudável (poucas
Longa
comorbidades)
expectativa
Função cognitivas e
de vida
funcionais preservadas

<7,5%

90-130

90-150

<140x90

Estatinas

Complexo (múltiplas
comorbidades, leve e
moderada disfunção
cognitiva, 2 ou +
atividades de vida
comprometidas)

<8,0%

90-150

100-180

<140x90

Estatinas

<8,5%

100-180

100-200

<150x90 Considerar
benefício da
estatina para
prevenção
secundária

Expectativa
de vida
intermediária
Vulnerabilidade
a hipoglicemia
e quedas

Muito complexo
Expectativa de
(estágio final de doença vida curta
crônica ou alteração
cognitiva moderada a
grave ou 2 ou +
dependências para
atividades de vida diária)
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MÓDULO 3
DEPRESSÃO E DIABETES

Depressão e diabetes são considerados hoje o duplo desafio para o século XXI. A depressão é duas vezes
mais comum entre pessoas com DM do que na população geral e o DM, por sua vez, aumenta em 20% o risco
de depressão e a depressão eleva em 60% o risco de DM.23 Os pacientes idosos com DM2 também têm maior
risco de depressão em comparação aos sem DM. Por outro lado, os pacientes com depressão apresentam risco aumentado de desenvolver DM. Ou seja, existe uma “via de mão dupla” entre as duas condições. Por esse
motivo, tanto a Associação Americana de Geriatria quanto a ADA recomendam que sempre seja realizada uma
busca ativa por sintomas sugestivos de depressão na primeira consulta e no seguimento desses pacientes.23,31
Depressão levando ao diabetes
• Fatores psicológicos: doença crônica com elevada frequência de tabagismo, aumento de peso e alterações
cognitivas associadas.
• Fatores orgânicos: aumento de citocinas pró-inflamatórias eleva o estresse oxidativo do cérebro, reduz a
produção de serotonina e aumenta o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e a interleucina 6 (IL-6).
Diabetes levando à depressão
• Fatores psicológicos: doença crônica associada a complicações agudas e crônicas, por vezes incapacitantes, e custo elevado do tratamento.
• Fatores orgânicos: alterações no ritmo circadiano e na arquitetura do sono (diminuição de ondas lentas e
aumento de movimentos oculares) e apneia do sono, alteração do sistema imunológico levando a processos
inflamatórios (ativação da imunidade inata, aumento de citocinas pró-inflamatórias e estresse oxidativo),
resistência à insulina no encéfalo (indução de formação de placas amiloides com destruição de neurônios e
alterando a proteína TAU, responsável pela estrutura dos eixos neuronais).32
Depressão em pessoas idosas: quadro clínico e diagnóstico
Há particularidades nas manifestações clínicas entre pessoas idosas: menos humor depressivo e mais tristeza
e ou anedonia (perda de capacidade de sentir prazer ou interesse em realizar a maioria das atividades diárias);
13

os sintomas são menos psicológicos e mais somáticos; há mais déficit cognitivo (memória, sobretudo) e de função executiva; e maior frequência de associação com doença física e cerebral (demência). Em linhas gerais, a
depressão pode ser considerada pródromo ou estágio inicial de doenças neurodegenerativas.
Vale ressaltar que outros sintomas são considerados cardinais para o reconhecimento da depressão entre
pessoas idosas: tristeza profunda (e/ou anedonia), diminuição da energia e alterações do pensamento, apetite
alterado, interrupção do sono, ideias suicidas e isolamento social.
Escalas de avaliação podem ser úteis, mas não substituem a avaliação clínica. Os critérios de diagnósticos mais
utilizados são os da Associação Americana de Psiquiatria (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais, 5ª edição – DSM-5),33 semelhantes aos da Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição (CID-10),34
usada oficialmente no Brasil. O diagnóstico precoce de alterações do humor inclui algumas características que
devem ser verificadas, tais como: não adesão ao uso de medicamentos; dificuldade para a automonitorização da
glicose; dificuldade para a autoaplicação de insulina; dificuldade para autoajustes das dose de insulina; alteração do padrão alimentar (para mais ou para menos); aumento ou diminuição significativa do peso; aumento da
frequência de hipoglicemias inexplicáveis; falta de adesão à orientação dietoterápica; falta de cuidado consigo
mesmo; isolamento social e relutância em buscar ajuda médica; falta de energia e cansaço; autorrelato de sintomas de humor depressivo, insônia ou culpa; autorrelato de ansiedade (medo, palpitações).
O manejo de transtornos de humor em pessoas com DM envolve duas linhas de ação: estilo de vida (estimular a redução do peso diante de sobrepeso e obesidade; exercícios); recomendação de práticas de Tai
chi chuan (melhora a concentração mental, equilíbrio, respiração e relaxamento muscular); farmacoterapia, que tem como primeira escolha os inibidores de recaptação de serotonina (citalopram, escitalopram
e sertralina, que são bem tolerados, como também vortioxetina, fluvoxamina, fluoxetina e paroxetina) ou
inibidores de recaptação de serotonina e adrenalina (venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, mirtazapina),
que devem ser iniciados com dose baixa e usados pelo menos por quatro semanas antes de serem trocados
por outro. O tempo mínimo deve ser de seis meses, e a retirada deve ser gradual, no entanto, é possível
prolongar ou mesmo usar continuamente. Os antidepressivos tricíclicos devem ser evitados e os benzodiazepínicos devem ser usados apenas temporariamente ou substituídos por zolpidem CR 6,5 mg, se houver
distúrbios do sono.35 O déficit de vitamina D3 deve ser tratado, pois pode haver maior risco de depressão e
suicídio, e sua suplementação apresenta benefícios.
Evidências atuais demonstram que o antidepressivo, além de aumentar a neurotransmissão monoaminérgica,
favorece o processo de neurogênese: novas células nervosas no hipocampo inibirão a hiperativação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal. A tabela 6 contém detalhamento sobre medicamentos recomendados, doses,
inibição de P450, meia-vida plasmática e concentração plasmática proporcional à dose.36
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Tabela 6. Tratamento da depressão associada a ansiedade em pessoas idosas36
Medicamento

Dose terapêutica
(mg/dia)

Indicação
P450

Meia-vida (h)

Concentração plasmática
proporcional à dose?

Fluoxetina

20-60

1A2, 3A4, 2D6,
2C9, 2B6

24 a 96

Não

Fluvoxamina

50-250

1A2, 3A4, 2D6,
2C9, 2B6

15

Não

Paroxetina

20-60

1A2, 3A4, 2D6,
2C9, 2B6

24

Não

Sertralina

50-250

1A2, 3A4,
2C9, 2B6

26

Sim

Citalopram

20-60

2D6

33

Sim

Escitalopram

10-20

2D6

37

Sim

PRINCIPAIS ANTIDEPRESSIVOS DE AÇÃO DUAL NO TRATAMENTO DA
DEPRESSÃO EM COMORBIDADE COM TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
Medicação

Neurotransmissores envolvidos

Dose média (mg/dia)

Inibição hepática

Venlafaxina

NA e SER

75 – 300

+

Desvenlafaxina

NA e SER

50 – 200

0

Duloxetina

NA e SER

60 – 120

0

Mirtazapina

NA e SER

15 – 45

0

PERFIL DE EFICÁCIA E MEIA-VIDA DOS PRINCIPAIS BDZs ANSIOLÍTICOS
BDZ

Potência ansiolítica

Potência hipnótica

Meia-vida (h)

Metabolização

Alprazolam

+++

+

6 – 12

Oxidação

Bromazepam

++

++

8 – 19

Oxidação

Clonazepam

+++

++

20 – 40

Oxidação
Nitrorredução

Diazepam

+

+++

30 – 60

Oxidação

Lorazepam

++

++

6 – 12

Glicuronização

ISRSs: inibidores seletivos da recaptação da serotonina; BDZs: benzodiazepínicos; NHS. Overview. Antidepressants.
Disponível em: https://www.nhs.uk/conditions/antidepressants Acesso em: 18 dez. 2019.
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Peculiaridades no tratamento da pessoa idosa com diabetes
Sabe-se que pacientes idosos com DM apresentam mais comorbidades do que os pacientes mais jovens,
maior suscetibilidade a efeitos colaterais de medicações, tanto pela menor reserva funcional quanto pelo
maior número de drogas utilizadas concomitantemente, o que aumenta a chance de interação entre os fármacos, e apresentam ainda pior resposta contrarregulatória hormonal, elevando o risco de hipoglicemias.22,23,29,30
A hipoglicemia, em decorrência da interação medicamentosa e/ou da diminuição no limiar de percepção de
hipoglicemia, implica risco aumentado para hipoglicemias em todos os níveis (1, 2 e 3) e pode também aumentar o risco de alterações cognitivas, inclusive de quadros demenciais, e de eventos cardiovasculares, especialmente arritmias cardíacas e isquemia miocárdica.23,37 Além disso, o receio de um episódio de hipoglicemia
é uma das principais barreiras para a intensificação do tratamento e para a terapia com insulinas quando
necessário, além de ser um dos principais fatores para o abandono do tratamento.23,37 Os principais fatores de
risco para a ocorrência de hipoglicemias em idosos com DM são: a duração da doença, uso de insulina, uso
de sulfonilureias (sobretudo de glibenclamida), uso concomitante de múltiplas drogas, a alimentação errática,
falências orgânicas (renal, hepática e cardíaca), declínio cognitivo, presença de depressão e história prévia
de hipoglicemias.31,38
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MÓDULO 4
TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

O tratamento não medicamentoso – exercício físico e terapia nutricional – é muito importante nessa população. Em relação à prática de exercícios físicos, as pessoas idosas devem ser encorajadas a torná-los parte de
sua rotina diária, para que se tornem tão ativas quanto possível.
Exercícios “combinados” – associação entre exercícios aeróbicos e resistidos – são os que apresentam melhores resultados, sendo especialmente indicados para os pacientes com DM e sarcopenia. Porém, antes do
início do programa de atividade física, os pacientes devem ser sistematicamente rastreados para a presença
de complicações macrovasculares [doença aterosclerótica cardiovascular (DACV) e doença arterial periférica (DAP)] e microvasculares [retinopatia, doença renal, polineuropatia distal simétrica (PNDS) e neuropatia
autonômica cardiovascular]. O quadro 1 contempla algumas recomendações e sugestões de exercícios físicos, ressaltando que a prescrição de um programa deve ser individualizada, elaborada por um educador físico
e sob acompanhamento médico e de outros integrantes da equipe multidisciplinar, como nutricionista.39

Quadro 1. Recomendações de roteiro de exercício físico
A prescrição de exercício físico é prerrogativa dos educadores físicos e deve ser individualizada para cada paciente
EXERCÍCIO AERÓBICO
• 30 minutos, 5 vezes por semana, moderada intensidade
• 20 minutos, 3 vezes por semana, muito intenso
EXERCÍCIO RESISTIDO
• 6 a 8 séries, 3 repetições, principais grupos musculares, 2 vezes por semana
EXERCÍCIO PARA FLEXIBILIDADE E ALONGAMENTO
• 10 minutos, 2 vezes por semana
EXERCÍCIO PARA O EQUILÍBRIO CORPORAL
IMPORTANTE: 4 passos para o exercício físico em pessoas idosas
• Respeite os limites do paciente. Comece devagar. Aumente progressivamente. Não existe “teto”

Adaptada de: Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2014 Nov;43(6):748-59.39
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A terapia nutricional também deverá ser individualizada e, de modo ideal, elaborada por um profissional
nutricionista com experiência em preparar planos alimentares para pessoas idosas com DM. Aspectos
quantitativos – quota calórica – e qualitativos – distribuição de macro e micronutrientes – devem ser levados em consideração. Para isso, é necessário avaliar o IMC, a composição corporal, o grau de controle
da glicose e a presença de comorbidades. Em função do estado nutricional do paciente – eutrófico, baixo
peso ou excesso de peso –, determina-se a quota calórica, ou seja, dietas normocalóricas, hipercalóricas
ou hipocalóricas, respectivamente. Embora não exista unanimidade, via de regra, recomenda-se dieta rica
em fibras, com carboidratos complexos e de baixo índice glicêmico, com predominância de gorduras poli
e monoinsaturadas, além de proteínas de alto valor biológico, na proporção 45% a 50% de carboidratos, de
25% a 30% de gorduras e 15% a 25% de proteínas.40 As preferências alimentares dos pacientes devem ser
sempre respeitadas, principalmente se considerando os hábitos alimentares e o paladar da pessoa idosa,
que, por vezes, se encontra também comprometido.
A suplementação nutricional oral pode ser feita em situações em que se constatam evidências de baixa ingestão proteica por período limitado de tempo e sempre suplementando o cardápio, não devendo substituir uma
refeição.35 (Figura 3)

Figura 3. Suplementação nutricional oral em pessoas idosas com diabetes
SUPLEMENTAÇÃO ORAL

Quando suplementar?

Por quanto tempo?

Como usar

• Se há evidências de ingesta
insuficiente (<0,7-0,9 g/kg/dia
de proteínas)
• Se IMC <22 kg/m2
• Se clearance de creatinina
>50 mL/min

• Período limitado
• Suspender se não for
constatado efeito positivo

• Preferir suplementos com alto
teor proteico (Whey protein –
forma hidrolisada)
• Usar entre as refeições e/ou deitar
• 20 g/dia (400-600 kcal/dia)
• 1,2-15 g/kg/dia (sem doença renal)
• Não interferir na aceitação da dieta

Adaptada de: Sinclair AJ, et al. Diabetes in old age. 4 ed. John Wiley & Sons Ltd.; 2017.35
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MÓDULO 5
TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

O tratamento farmacológico dos pacientes idosos com DM, funcionalmente independentes, não difere
muito do tratamento recomendado para adultos jovens.16,27,28 A tabela 7 contém um compilado baseado
em recomendações internacionais e da SBD,9 com algumas observações e destaques para as principais
drogas.16,27,28,41
• Metformina: é também a droga de primeira escolha em pacientes idosos funcionalmente independentes, com peso normal, devendo ser evitada em idosos frágeis, com baixo peso. Pode ser prescrita para
pacientes com doença renal crônica leve a moderada – taxa de filtração glomerular estimada (TFGe)
entre 30 e 60 mL/min/1,73 m2; no entanto, em pacientes com TFGe igual ou inferior a 45 mL/min/1,73 m2,
as doses devem ser diminuídas pela metade – máximo de 1 grama por dia na forma de liberação lenta
– e em pacientes com TFG inferiores a 30 mL/min/1,73 m2, a droga deve ser suspensa. Também pode ser
prescrita para pacientes com insuficiência cardíaca (IC) ou hepática leve a moderada. A droga pode
causar diminuição dos níveis séricos de vitamina B12, por isso a dosagem de vitamina B12 periódica
(pelo menos uma a duas vezes por ano) é imperiosa em uso contínuo de metformina.
• Sulfonilureias: aumentam o risco de hipoglicemia, especialmente as formulações mais antigas como a
glibenclamida, principalmente nos pacientes com insuficiência renal e com baixa ingestão de alimentos e não deveriam ser prescritas para essa população. Além de hipoglicemia, podem causar ganho de
peso, o que pode ser prejudicial em idosos com sobrepeso e obesidade. Existem questionamentos sobre
aumento no risco cardiovascular.
• Glitazonas (pioglitazona): podem ser utilizadas em idosos, especialmente naqueles com obesidade
central, síndrome metabólica e dislipidemia aterogênica. Parecem diminuir o risco de DACV, especialmente o risco de recorrência de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, mas aumentam o risco de
descompensação de IC grave; e podem aumentar o risco de fraturas osteoporóticas.
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Tabela 7. Agentes antidiabéticos para o tratamento
do diabetes em pessoas idosas9,16,27,28,41
Classe

Vantagens

Desvantagens e efeitos colaterais

• Baixo custo
• Baixo risco de hipoglicemia
• Neutro em relação ao peso
• Possível proteção CV
• Não aumenta o risco de IC
• Proteção neural?

• Sintomas gastrointestinais
• Diminuição dos níveis séricos de VIT B12
• Acidose láctica (raro)
• Não deve ser utilizada em pacientes com
IRC (TFG menor que 30 mL/min)

Sulfonilureias

• Baixo custo
• Eficácia na diminuição da HbA1c, ao menos,
no curto prazo
• Uso oral

• Grande risco de hipoglicemias, especialmente
com as sulfonilureias mais antigas
• Ganho de peso
• Exaustão da célula beta?

Glitazonas

• Baixo risco de hipoglicemia
• Aumento do CHDL
• Diminuição do TGL
• Diminuição de gordura e inflamação hepática
• Uso oral

• Ganho de peso
• Retenção hídrica
• Descompensação de IC
• Aumento do risco de fraturas

• Baixo risco de hipoglicemia
• Baixo risco de interação medicamentosa
• Boa tolerabilidade
• Uso oral

• Custo relativamente alto
• Aumento do risco de pancreatite?
• Aumento do risco de IC?

Agonistas
do GLP1

• Baixo risco de hipoglicemia
• Proteção cardiovascular (doença aterosclerótica)
• Perda de peso
• Proteção renal?
• Proteção neural?

• Alto custo
• Drogas injetáveis
• Sintomas gastrointestinais frequentes
• Perda de peso
• Colelitíase

Inibidores
de SGLT2

• Baixo risco de hipoglicemia
• Perda de peso
• Proteção cardiovascular (IC)
• Proteção renal

• Alto custo
• Aumento do risco de infecções fúngicas
geniturinárias
• Hipovolemia/hipotensão
• Cetoacidose euglicêmica
• Perda de peso

Insulinas

• Ganho de peso
• Podem ser utilizadas em pacientes com
disfunções orgânicas terminais
• Sem limites para a redução da glicemia

• Custo variável com a formulação (análogos
mais caros)
• Ganho de peso
• Hipoglicemias
• Injetável

Acarbose

• Baixo risco de hipoglicemias
• Uso oral

• Muitos sintomas gastrointestinais
• Necessidade de múltliplas doses por dia, mesmo
sendo oral
• Baixa eficácia no controle glicêmico

Metformina

Inibidores da
DPP IV

DPP4: dipeptidil peptidase 4; GLP-1: peptídeo-1 semelhante ao glucagon; SGLT2: cotransportador de sódio/glucose 2; CV: cardiovascular; IC: insuficiência cardíaca;
HbA1c: hemoglobina A1c; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; IRC: insuficiência renal crônica; CHDL: colesterol de lipoproteína de alta densidade; TGL: triglicérides.
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• Inibidores da dipeptidil peptidase-4 (DPP4): apresentam baixíssimo risco de hipoglicemia e baixo
potencial de interação medicamentosa e não causam ganho de peso. Não aumentam o risco de
DACV, embora exista um questionamento em relação ao risco de IC com a saxagliptina. Pelo perfil
de segurança, considera-se uma boa opção terapêutica nessa população, especialmente no subgrupo mais frágil.
• Agonistas do receptor de GLP1 (aGLP1): são especialmente úteis no subgrupo de pacientes com
sobrepeso e obesidade, pois causam redução de peso. Devem ser evitados nos idosos frágeis e com
baixo peso. Apresentam ainda baixo risco de hipoglicemia e diminuição da mortalidade por DACV
geral e de AVC. O custo elevado é um dos fatores limitantes, bem como os eventos adversos (náuseas
e vômitos). As apresentações injetáveis podem ser de uso diário ou semanal, e esta pode favorecer
a aderência. Recentemente, a formulação oral diária foi aprovada.
• Inibidores de cotransportador de sódio/glicose 2 (SGLT2): apresentam baixo risco de hipoglicemia,
uso por via oral e eficácia no controle glicêmico, mesmo em pacientes em uso de insulina. Além disso,
ajudam a diminuir o peso corporal, a pressão arterial e o ácido úrico, sendo úteis em pacientes com
sobrepeso e obesidade. E mais relevante, esses fármacos diminuem a progressão da doença renal
do DM, a hospitalização por IC e a mortalidade por DACV geral, especialmente à custa da diminuição
de morte por IC, o que os torna drogas de primeira escolha em pacientes com esse perfil clínico. No
entanto, é necessário atentar para cuidados, tais como o aumento do risco de infecções urogenitais,
especialmente as infecções fúngicas e entre as mulheres, o maior risco de desidratação, hipovolemia
e piora da incontinência urinária que pode ocorrer em pacientes com DM idosos e não idosos.
• Acarbose: tem sido cada vez menos utilizada, pois a posologia é desconfortável e tem muitos efeitos
colaterais gastrointestinais.
• Insulinoterapia: requer boa acuidade visual, motora e cognitiva, ou que haja disponibilidade de familiares ou cuidadores bem treinados, o que pode ser um fator limitante se não há disponibilidade.
O risco de hipoglicemia também é um ponto a ser considerado nesses pacientes, devendo-se evitar
esquemas complexos como múltiplas injeções diárias (basal-bolus, que podem ser minimizadas
por insulinas análogas de ação prolongada ou ultraprolongada), especialmente em pacientes com
complicações crônicas, comorbidades, estado funcional mais comprometido ou menor expectativa
de vida.
O algoritmo das Diretrizes Luso-Brasileiras (Figura 4) segue a caracterização dos pacientes segundo o
seu estado de funcionalidade para a escolha das medicações e metas de controle (in press).
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Figura 4. Algoritmo para o manuseio do controle e tratamento da pessoa
idosa com diabetes tipo 2
Algoritmo para o manuseio do controle da hiperglicemia em pessoas idosas com diabetes (>65 anos), sem doença
cardiovascular aterosclerótica ou renal estabelecidas
IMPRESCINDÍVEL: DEFINIR O ESTADO FUNCIONAL E ALVO TERAPÊUTICOS

INDEPENDENTE

FRÁGIL

TERMINAL (FIM DA VIDA)

Expectativa de vida normal e
sem limitação nas atividades
de vida diárias ou comorbidades
limitantes; força muscular
preservada, sarcopenia mínima
ou ausente; não propensão à
hipoglicemia e sem alterações
de cognição. Doença
cardiovascular ausente

Expectativa de vida razoável, mas
com limitações de funcionalidade e
condições para autocuidado;
sarcopenia ou desnutrição
presentes; comprometimento de
cognição e mobilização, propensão
à hipoglicemia e quedas presentes

Alvo de HbA1c <7,5%

Alvo de HbA1c <8,0%

Alvo de HbA1c <8,5%

Objetivos:
Reduzir risco cardiovascular
e risco de complicações
microvasculares; evitar
hipoglicemia; preservar
nutrição e funcionalidade.
Prevenir sarcopenia

Evitar hipoglicemia nível 3 e
hiperglicemia graves. Otimizar a
nutrição e melhorar a reabilitação
para evitar quedas, a higiene e o
atendimento odontológico. Fornecer
informações técnicas e suporte ao
controle glicêmico e mobilização,
conforme as necessidades

Objetivo principal:
Dar conforto, evitar hipoglicemia
e hiperglicemia sintomática
grave, manter nutrição adequada

HbA1c 8-10%

Expectativa de vida muito curta.
Câncer com ou sem metástase
requerendo cuidados paliativos;
doença crônica irreversível grave
(ex. IC classe 4*, DPOC* em uso
de oxigênio, demência grave,
caquexia), qualquer doença com
decisão médica e/ou familiar de
não intervenção em situações
críticas

Considerar:
Terapia com insulina basal

HbA1c >10%

IMC <22 kg/m2

IMC >22 kg/m2

Insulina basal

IDPP-4**

Metformina

Combinação aGLP1/
insulina

Ou sulfonilureia
com baixo risco
de hipoglicemia**

Metformina
com ISGLT2 ou
aGLp1 ou IDPP-4
ou sulfonilureia

Esquemas intensivos
de insulinização
(basal-bolus)

Combinação
com insulina

Combinação com
insulina basal ou
aGLP1/insulina

Progressão de esquemas de insulina

*IC: insuficiência cardíaca; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; **Gliclazida, glimepirida; IDPP-4: inibidor de dipeptidil
transpeptidase; iSGT2: inibidor do cotransportador de glucose e sódio; aGLP1 RA: agonistas do receptor de GLP1.
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MÓDULO 6
TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM
PACIENTES IDOSOS COM DIABETES

A rigidez arterial pode se desenvolver durante o processo de envelhecimento e contribuir para o aumento da
pressão arterial sistólica (PAS) e a diminuição da pressão arterial diastólica (PAD) em pessoas idosas. O DM
per si está associado a aumento da rigidez arterial e a associação entre DM e hipertensão arterial sistêmica
(HAS), principalmente hipertensão sistólica, eleva o risco de eventos cardiovasculares e as dificuldades em
atingir metas de pressão arterial devido à rigidez arterial.42,43 Além disso, há também alto risco de complicações
iatrogênicas, tais como hipotensão ortostática (HO), depleção de volume e agudização de uma insuficiência
renal crônica (IRC).
Assim como no tratamento farmacológico da hiperglicemia no DM, os alvos do tratamento da HAS no paciente
idoso com DM também devem considerar o estado funcional, a presença de comorbidades e síndromes geriátricas, e o uso de múltiplas drogas. A PAS deve ser o principal alvo do tratamento. Em pacientes mais hígidos,
funcionalmente independentes, uma estratégia terapêutica semelhante à dos indivíduos mais jovens deve ser
usada. Portanto, para esse grupo, a recomendação é o alvo de 140/90 mmHg, para diminuir o risco de DACV,
AVC e doença renal crônica (DRC) progressiva.42-44 Alguns grupos de alto risco, como aqueles com AVC prévio
ou DRC em progressão, com TFGe inferior a 60 mL/min/1,73 m2 e/ou albuminúria – classificação Kidney Disease:
Improving Global Outcomes (KDIGO) G3a/A2 –, podem ser considerados candidatos para alvos de pressão
arterial mais baixa – 130/80 mmHg.42-44 Obviamente, nesse contexto é necessário um monitoramento rigoroso
desses pacientes para evitar HO.
No subgrupo de pacientes frágeis, com perda de autonomia e grandes limitações funcionais, ou naqueles com
grande comprometimento cognitivo, metas mais elevadas de PAS – entre 145 e 160 mmHg – devem ser consideradas adequadas. O tratamento também deve ser reduzido na presença de níveis de PAS em posição supina
inferiores a 130 mmHg, ou na presença de HO.42-44
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Em pessoas idosas, com complacência vascular comprometida constatada por uma diferença maior que
60 mmHg entre a PAS e a PAD, as tentativas de atingir a PAS-alvo devem ser equilibradas com o risco de
redução da PAD para valores inferiores a 65 a 70 mmHg. A redução da PAD abaixo desse intervalo em
adultos mais idosos pode aumentar o risco de DACV coronariana, de mortalidade e de outros desfechos
cardiovasculares adversos.42-44
Em relação à escolha das drogas para o tratamento de HAS em pessoas idosas com DM, alguns aspectos
devem ser ressaltados: o tratamento de HAS diminui o risco de eventos cardiovasculares, especialmente, AVC
e IC, independentemente da droga utilizada; inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e/ou
bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) são a terapia de primeira linha, pois, além de eficazes para o
controle pressórico, diminuem o risco de doença renal do DM e não afetam o controle glicêmico; bloqueadores
dos canais de cálcio (BCC), como o anlodipino, são excelentes drogas para associação com os IECA ou BRA
ou para tratamento da hipertensão sistólica; betabloqueadores podem mascarar sinais de hipoglicemia; diuréticos podem agravar a depleção de volume e qualquer um dos anti-hipertensivos pode causar ou agravar HO;
agentes de ação central podem agravar HO, além de estarem associados com sedação e tontura.42-44
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MÓDULO 7
TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA EM PACIENTES IDOSOS
COM DIABETES

Para o tratamento da dislipidemia em pacientes idosos com DM, a orientação é seguir as recomendações da diretriz
conjunta da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) sobre prevenção de doenças cardiovasculares em pacientes com
DM.45 De maneira sucinta, recomenda-se o uso de estatinas, de maneira isolada ou em combinação com outras drogas, tais como ezetimiba ou inibidores da pró-proteína convertase subtilisina/cexina tipo 9 (PCSK9), em pacientes com
história prévia de eventos cardiovasculares (prevenção secundária). Para a prevenção primária, a recomendação é
de estratificar os pacientes de acordo com o risco cardiovascular, definir metas de LDL-colesterol e não HDL segundo
o risco calculado e conforme o contexto, iniciar estatinas, de maneira isolada ou em associação com outras drogas.
Um detalhe importante é que as recomendações se aplicam formalmente a pacientes com até 75 anos de
idade. Acima dessa idade, os dados existentes na literatura médica não são robustos. De maneira geral, recomenda-se não iniciar o tratamento em pacientes acima dessa idade e manter o tratamento nos pacientes em
tratamento prévio.
Uso de ácido acetilsalicílico em pacientes idosos com diabetes
O uso de ácido acetilsalicílico (AAS) em pacientes idosos com DM e com história de eventos cardiovasculares
prévios, em doses que variam entre 81 e 160 mg por dia, é sempre recomendado, exceto nos casos em que exista
alguma contraindicação, por exemplo, pacientes com alergia a AAS, quando se deve optar por clopidogrel ou outro
fármaco disponível da mesma classe.45 O uso de AAS em pacientes sem eventos cardiovasculares prévios – prevenção primária – é mais discutível, pois, embora tenha sido demonstrada discreta diminuição no risco de eventos
cardiovasculares, também foi observado aumento significativo no risco de sangramentos, especialmente sangramentos gastrointestinais e extracranianos.46 Portanto, a prescrição de AAS deve ser julgada caso a caso, avaliando
a relação risco-benefício, sendo justificável apenas em pacientes de alto risco cardiovascular.
Em 2006, a revista Science publicou uma edição marcando o centenário de pesquisas sobre DA, mostrando
que a sua frequência, assim como das outras formas de demência, vem aumentando ao longo dos tempos.47
A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 2017 que existem 50 milhões de casos de demência no
mundo, a maioria ocorrendo no sexo feminino, e que a DA é responsável por 70% dos casos, com um custo
mundial acima de 800 bilhões de dólares por ano.48
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MÓDULO 8
PREVENÇÃO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM PESSOAS IDOSAS

Assim como em pacientes mais jovens, a maneira mais eficaz de prevenção do DM2 é por meio da mudança do
estilo de vida. A dieta adequada, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, o aumento na atividade
física e a perda de peso naqueles pacientes com obesidade são imprescindíveis.
No estudo Diabetes Prevention Program (DPP), principal estudo de prevenção do DM2, 20% dos pacientes
tinham 60 anos de idade ou mais. Nesse subgrupo, a mudança intensiva de estilo de vida, com 30 minutos de
exercício físico aeróbico cinco vezes por semana, restrição calórica de 500 kcal por dia e perda de 5% a 7% do
peso corporal, foi muito superior ao tratamento com metformina (71% vs. 11%), resultado melhor em comparação ao grupo de pacientes mais jovens, em que a diferença foi 59% vs. 31%.49 No Diabetes Prevention Program
Outcomes Study (DPPOS), seguimento de 10 anos do DPP,50 os pacientes que foram submetidos à mudança
intensiva de estilo de vida haviam diminuído o seu risco de desenvolver DM em 49%, enquanto o grupo que
usou metformina não apresentou nenhuma diferença em relação ao grupo placebo.
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