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RESUMO 

Efitw ärabalhm é uma reviâãü da literatura snbrfi UMNID É aa 
patologiafi afiämmiadafi com provável etiologia cnmum, dando enFo~ 

uma a Fiaipatolügia . 

Foram analisadofi 118 prmntuáriøfi de pacientds do fiervimm 
de endnürinologia do Hoâpital Univêrfiitáriüg da Univeraidade 
Fedaral de Santa Catarinaz onde 0b§ervou~$& que o paciente com 
UHNIB tam grande afiëüüiacãü dom übaeidadeg hipfirtenâäú Q hívmrw 

lípidmmia.



8 

ABSTRACT 

Thífi âtudg 15 a rwview of the literature nn nünwinfiulin 

depandent diabeteä mellitus ( NIUDM) and itfi aâõmciated patho~ 
lugifiâg which are vera likely to have a common Ethimlngg. Ha 

tried to $ocu§ %p@cia11g the phuaiopathologg. 118 #i1e$ 0? pa~ 

tiantü af the servifie of Qndocrinülogä at the Hofipítal Univev~ 
âitário ~ UFSÉ were analyaadz and me observed that the patients 
with NIBBM had great aaëociatinn with obefiitag hgpertenâinn and 

dislipidamia.
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INTRODUÇÃO 

D conceito de heterügânaidadd dm diabetes $igniFifla que 0 

díabetefi mellitufi (üM›, mais do que uma moléstia única; confitim 

tui na verdade uma síndvoma que agrupa difeventeâ mmléstiaa ou 

condicõefi clínicaaz aa Quaid aprefientam em cdmum uma aéria de 

aiteraaõeâ metabólicaa baâicamente êecudávias à dm$iciência da 

inâulinm ou a uma resiatênfiia à ação insulinica. 
Eâta síndrüme diabética eatá aínda; a longa mrazny aâso~ 

miuda a um ”c0ntinuum” da alteracöefi tiaâulareä conhafiidas como 
cümplicaçõfië crônicas da mnléfitia ( macroangiüpmtiay míuroanm 
giapatia E nfiuropatia diabética) (Qi, QÊ, @35 Qó, ®8« 10, 18, 

13;: 185: Ff iú F3 -š-'‹~ 

'E W \3 '8 
T* *G 

'J 
NJ' 

Eäte conceito de heterogeneidadd implica que 0 diabetes 

nada ter di?arentmâ fiauaas aaâim como diferwntes mecanifimos mam 

tügênicmfi e que ad compliaaçõefi crõnicafi pedem di?erir quanto à 

evnlucäo e uuvüø da hifitória natural. Também de aüordo com efita 
conceito, 0 diabeteä tipo I cnnstitui uma moléstia independente 
dm díahatwe tipo II” 

ñ c1asai?icacão de diabfitefi pvopdâta em 1??? pelo National 

Uiabates Bata Gvuup Q que ue di?undiu universalmente é bafieada 

na terapêutica do diabetes e 0 clasaifica em diabeteâ mellitus
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infiulino~dep&ndente (HHID) ou UM tino I e diabeteã mellitus não 
inâulinmwdepfindfintü (HMNIH) mu HM tipo II. 

U DMNID nãu parece tratar~§e de uma entidade nofimlógica 

úniüa; mafi reprfiaanta uma variedada hfitarogênea de dmaordanâ 

metabólicafig ou uma aérim da cøndicõwa clínicas que aprafimntam 

em cmmmum u prmaanua de himfirglicemia E üutvaa altevaçöaa meta~ 

bóliüaa E tiâsularefi caractevíatícas. 

â reêiâtênaia ä inâulina É um fenômfinu nomum Q desempwnha 

um pawêl fientral na patogênsm 9 curao clínico de váriaa impor~ 

tantfifi düêncaê humanafi { Qñg iëy 335 E9» Si 3" 

ñ hipertsnâão efisencialfi aaâim como a obeâidade Q 0 ÚMNIU, 

É um matado da inaulinnwveëiâtência (i@). Parémz âeria íncnrre~ 

to penmar que a inaulin0~resi5tênfiia e äua hiperinsulinemia 

cmmpensatóría nudefiâam explicar n deâenvolvimento da hiperten~ 

sãu essencial em tmdmâ oa indivíduoa. 

Exifite üutrü mecanifimo através do qual a infiulina made la» 

wmv à hipevtenmäoz que envolva a emtimulaçãm da fiiâtema nervmfiu 
âimpátinmg quê aerá explinadn mm âeguida. 

Uma deâmrdem metabólica caracterífitica é o perfil lípídico 

do pacifinte cüm DMNIU9 que infilui diminuiüäo düfi nívaifi de HDL 

colesterol e aumanto do ULDL colefitevol e do LBL colestarol. 

Diante dmfi fatüs acima manuimnadnfig a dímenâãm deâta âin~ 

drama metabólica e fleua efeitoâ deletériosg 0 objmtivn demta 

tvabalhü É Pamer um eatudü minunimfim da fifiiopatmlngia daëtm 

grupo de doencafi asâocíadaa à insuli0~r@$i§tência e uma análisa
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de parte da nussa populacão diabética, atrawéfi da fiaus pron~ 

tuárins E obfiervandü ëw na paciantefi com ÚMNID apvementam aigw 

ni$icativa aaâociacão uam obesidade; hipertanaão e hiper1ipide~ 

mia,
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FISIOPATOLOGIA DO DHNIU 

Hiantfi dm concâíto da hfitâvúgmnmidadfi da díabfiteâ me11í~ 

tufia fiabemuâ qua na avançam recentes têm eatabelecido qua 0 

díabeteâ tipo I É fiünaenuänfiia de uma defitruição lenta E prow 

gvemaiva dam célulaâ Beta do pâncveaa devido à presenca de an~ 
tiflovpüfi antiilhntap tratandüwae nüvtantn de uma domnça auto~ 
imune. Em fama avançada da doença exifite uma deficiência total 
de infiulinafi 0 que türna 0 individuo dmpfindante da ínâulina 
exõgena no fientido de fimbrevivência. 

Exiëtä também uma afiaociauän deate tino de diabetes com 

certofi antígwnus do fiistema HLA ( human leucoflute antigenã). De 

tal finrte uma Q diahmtmfi tipo I aprefientmg ëmm dúvidag caratw 
terífitícaa bafitante peculiarefi conõtituindu uma entidade noso~ 
lógica bam dmFinida» ñpaveca mais em criancaâu adüleâcentfifi Q 

adultoã jøvenfig E pode axcenciønalmente efitar aafinciadn a ou~ 

tram dfificiênciafi hnrmünaiê de aaráter autowimune ( po1i@ndü~ 

firinopatiafi). 

Já 0 diabetea tina II não apvafienta afisociacão com antíge~ 

nua da fiiâtemm HLA» näm tem caráter autnmimunfiz apareflü em-ínw 

divíduos da ?aixa etária maia avançada, am geral após om 45
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anna da idade; G de maneira geral os pacientea não dependem da 
inâulina exôgana para aühravivênflia (QE). Ú díabetea tipü II 

conatituí a grande maimria dos paciantea portadmrea de diabe~ 

tna» 

à hipótaae du caráter automimune da DM tipo I, tam aidn 

tän amplamante cümprovada qua; aaâociada ao deaenvolvimantm 
mais racante da técnicas aimplea e adenuadaa para detmccäo de 

antícorpofi antiilhmtafig tem levado à prüpoaiuão de filaaaificar 
0 UN baaeado maia na etiologia du que na terapeútica. U tipm I 

fleria chamada diahetea imunmmdependentn É 0 tipo Iíg diabetea 
mellitus não imuno~dapendante. 

De acordo aum entes novøa concaitna, e 0 apreaentado na 

introducãn 0 UN tipn II anglübaria um ampla grupo de condições 
clínicafi que apreaentam em comum a preaença de hiperglicemia e 

a auëênúía de renômenoa de autowimunidada. 
Tam sido debatida aa a leaão primária do DMNIU aeria con~ 

aaquëncia da uma inauficiência de célulaa Beta eu davida à prew 

sença da raaiatênaia inaulínica. Ma vardadeg ambas aa hipótesaa 

aatãm certaau Exiate a poaaíbilidada da váriüa defeitoa cauaaw 

rem diabetea na dependência de Fatorea Qnnéticoa, ambientaia, 

étnicoag díntétinüa E mutroa» 

Para avaliar a relevância clínica da asfiim chamada fiíndr0~ 

me da resiatênfiía à inaulinau É nncesaário relembrar 0 Fato da 

que noaaa compreenfião do tarmn ” infiulinomreaífitência ” passou 
por uma mudanüa dramática durante na últimna anna (R6).
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Düfide H nrímfiira alusão a um núafiival d@$eitü na acãü da 

inâulina cmmo dwfiencadeante de doencaë humanaa em 1936 por 

Himâwerthz váriaa Qutraâ denøminänõëë É deFiníaõ@s foram apra* 

fientadas na tentativa de n1ucídar~$e a etinlogia defifia äindrome 
multífatorial e nü1igênifia (86). A síndrome metabólica é uma 

fiíndrome c1inica cláfiëica caractevizada por um conjunta de fa~ 

turma da riõcü vaõcularea ncorrfindo aimultaneamente ( üëg @8¢ 

ié« 34, Nú entantn esta fionstelamäo aterogênica e as mú1~ FJ 0- -r 1 

típlaë relacãeê entre fatnrefi individuaia aram quais qua tota1~ 

mente ignorados. Into mudou ao äinal da década de 8%, quando 

Reavfin denominmu a aindrome com baga em nnvna achadüâ aübrfi a 

i§u1ino~r€fiifitência fieletiva Camo äíndrome X, augerindo que na 
Fatorfifi individuaia nartilhavam uma etiülogia cümum (QE, ®z8 

1%, Ê35 B4, Há). Ele e mutro$ apreaantaram evidênciaâ de que a 

reâifitência ä inaulina na múâculo aâqueléticn em repúufiø nófiw 

prandim1 poderia fiev a base natoFisi01ógica de uma série de vu~ 

viaçõfia velaflionadafi my nm combinacäü nom a hinerinâulinemia 

reâultantez padaria efitar envølvida na etiologia e história na~ 

tuval de três grandfiã doãncaâ nãú cümuníflantefiü HMNIH, Hinerm 

tenõão e DAC. (Qíz QE, ®8z 10, ii; 13, 18, Ei, 839 86, 89). En* 

tua vnriávnífi incluam reüiëtência à captação da gliaofie @sti~ 

mulada pela inâulinafl intülerância à glicofiez hiperinaulinemiag 

aumento do tviglicaridimg colestavol ULHL, dimínuicäü do cü1ea~ 

ÊEYQ1 HUL Ê hiflärfiähfiãü {®í5 QQ; ®$; 1%; ii; 13; 235 Êóg E9).



Há ainda evidência suricientee para incluir obeeidade cen~ 

trai come parte deeta eíndrome (®8§ @ó« @85 1%» ii” 13, 145 iáfi 

1?z íäz Éi; E3; Eéz Êäz 31,34) Rett e colabøradures citam ainda 
3 hiperuricemia como uma caracteríâtifiä ( E6). 

Reeumindo; a inõulinowresietêncía parede eer U determinan~ 

te primário deeee cümplexe crônieo de doenüaey enquanto que ae 

outrae caracteríeticae eäo eecundáriae (iøz 23, 24, 86, 31). 

Heaven püetula que partewee dm wreaeupmetü que É a maneira 

atravee da qual 0 indivíduo reepmnde à in$u1ino~reaietência« 
independente de eua taueay que determina 0 grau de deteriüracãn 
da toierância à glicoee. Em outrae palavras é neceeäário m inm 

eulinnwreeietênflia para que de deeenvolva n HNMIHB mas a ineuw 
.: linuwreeietência por si dó, não é suficiente para produzir tada 

a aindrome (íøfi E4). 

DHNIB5 mbeeidade, hipertensão e deenea cardiuvaecular ate~ 

rüeülerótiüa CUCUQ) estäo relaeionadae em marte quanto ao de~ 

*eita herdado que é de naturexa incerta, mae a ocorrência de 

diefuncän da célula beta mancreátiüa num =“tágiü inicial na if' 

evolução do diabetee, em parentee de 12 grau de indivíduüs dia~ 

bétitúe augere que a diefunuãu da célula beta woeaa ter caueae 

geneticae. U eetabelecimento tardio de uma doença herdada 1e~ 

venta a moeeihilidade de que um defeito cumulativo eateja enw 

volvide e 0 deeenvolvimento de amiloide inkrailhota fmrnece um 

meflaniemm pmeeíveln É poeeível que em um indivíduü " pré~diabéW 
tica” euecetível, 0 aumente na secreção de inaulinm neceeeárin
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para compenfiar m ínmulinm~vefiíatência da obeaidade e a refiul* 

tante ënbrsflarga da trabalho da célula Beta» de carta Farma 

leve a ilhmta à exaufitäo (üëfl Qd; ®8, 315 38). 

Naa célmlafi Eeta O flüntídio nrecuvâor de amilóide, p01í~ 

peptídiø amilóide da ilhota ( IAPP) é cü~fiecretado com a in5u~ 

lina. Ú aumenta na fiêcracäo de inâulina é inevitável ac0mnanha~ 
do pur um aumento na fificremäo do IAPP. Esta produmäo aumentada 
de IñPP moda lavar 0 amilóide a ae dapüaitar naâ fiélulafi Beta 

du naa ilhotaâ em indivíduofi ausaetíveis. âsâim, pQde~§e po$~ 

tular dum n aumento na fiecredão da insulina da ubeâidade nnd@~ 

ria levar à um aumento na tnrmacão de amilóide com conâequente 

aumënto na dífifuçäü da fiélula beta (31). filém da tudo a nrónria 

hiperglicemia tem um efeito deletério sobre a liberamäo de ín~ 

ëulinag aâüim chamada toxicidade da glimnfie (33). 

Q obesidade por ai só é um efitado de insulino~r@fiistência
Ww ~./ H ( Qäz üñg üóg QBQ 1%» 139 íóy 335 Éífi 

A tidinnatologia da obesidade permanece obâcura. Dentre oa 

latmrdfi que cüntribuem para 0 dmaenvolvimento da nbeâidade @§~ 

täm:aumento da ingeata calórica, lefiäm hipotalâmífiaâ utilização 

anürmal da energia» deleito da termogêneõeg hipfirplaaia do tem 

cida adipomnz deleite na linóliâez inervacãm autmnõmica anormal 

E Fatorefi genéticos (1@g 18)" 

Uague chamou m atenção; aprüximadamente 46 anoa atrás, pa» 

ra Q lata de que quando a gnrdura ëõtá dmpoâitada nrmdominantew 

mente no fiegmento âuperiorg incluindo abdomm Q dorfiog Q ridco
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.ø de dasenvolver hípevtensän, hiperlipidemia; colelitiaâe 6 HMNID 

É maior (81). 

Eëte wadrão andróide de destribuiçäø da gmrdura tem aido 

citada cmmü âendü um dfitevminante tão immmrtanta quanto Q grau 
de adípoaidade total do indivíduø para Q defienvmlvimento de UH~ 
NIB (øíy @ó« QBH iäfl 31). 

A obefiidadm não é necefisaviamente tão importante em indi~ 

viduoâ do fiexo maâculinmg püfiaivelmentâ devido à inâu1inú~re~ 

âistência adicional aââocíada com seua elevadas níveiâ de an~ 

dvogêníü (üóz 31). 

ñ adipoaidadm central pode ser aecundávia a distúrbioõ en* 

dócvinmfi @fim@flí?icmfi. â obeâídade central da ãindvüme da Eua” 

hing é bem cmnhefiida e É poaaível que a obeaidade central a§§u~ 

ciadada à alevada ingeata de atannl poflëag em parte amv dâvída 
1-* a um aumento na mecreção de cmrtisal (3 ). 

Embüra aatudos râfientefi nãm tanham cümwrüvadü a hipóteâe 

de um eFeíto índapendente do cünaumo de álcool no desenvolvi* 

manto da HMNIDF há evidênciaë flünüretäfi de qua 0 confiumo de álm 

cool efiteja velacimnado a outrofi parâmetros metabólicos as§o~ 

ciadüa à DCUA e DNNIB» taiâ flomo Qlevacäo da presëäü artärialfi 
triglicerideoäz ácido úrico E diminuicão da HDL coleâtevol 

íiál. 

Uáriofi mecanismoã tem âido apmntadma como pofiâíveis causa~ 

doraü na infiu1ino~r@§iâtëncia do obeso; Q indíviduüa difitíntüâ 

podam ter fiâimpatulogiaa di?erentefi. No entanto, uma grande
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contribuimão parta do axceãfio de diâponibilidade de ácidoa gra~ 

xüfi lívrfië (FPA) üficundário ao acúmulo de gordura $eja nn te~ 

cida adipofio mu nm músculo. 05 ámidos graxoä livreä fiäo Ufi com~ 

bustíveiâ de eâcnlha dai múficulosg E 36 anna atráa Randle mui” 

tulmu que a disponibilidade de FFQ e äau matahólito ficetíl üofi 

em_ célulaê muaculareê prfivínfi Qua utiliaacãn de gliflnaa. âlém 

digam Q axceëfio da FFM liberado da gordura intva~ahdomina1 di~ 

retamanta para a veia porta aumânta a gliconeügênaae e a líbew 

'h Z-*_ ¡I! racãm de glicmäa do ado (øá, ëëg Qië. 

A inêulinowrüfiistência da obfiâidadê É caracterixada pur 

várimfi defaitmfig incluindo deFeito na utilixaçãm da glicoâe 

tanto mala via nxiüativa quanto não üxidativa nu múficulny d@~ 

?eitm na Íipogênafie dafi células adipoâafi e de#eitm na atividada 

da lipaâeu É di?ifiil âabev ae taiê defeitoâ âäo secundárina an 

excesfio de FFâ difiponíveiãz a desreguiação doa receptorëfi inau~ 

liniümw ou ana níveia cronicamfinte elavadüs de glifiofia (QÓ, i®5 

1&â 34a 31) 

D mecmnifimo datalhado pelo qual a ligamãn da inâulina a 

âeu rflcewtmr refiulta mae váriafi ações biológicas da ínâulina É 

ainda dasconhecidm. Efitudos da refleptorefi de inâulina de cé1u~ 

13% fiirculantfiü de pacientws cam fixtrama raaífitênfiia à inëulina 

tem revelado disaociacäo na liggção ( aub~unidade alfa ) e a 

prntainüquinmafl ( sub~unídad@§ ). Ú dâaanvmlvimentü de uma 

âubfitância afitável que sa ligue e§pecí?icam@nte à inêulina nua 
123” . . . . raaewtmrefi ( L ~-tlroâlna M (AK) ~ mnsulxna) e seu uâo para
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invwatigacõem in vivo em pacimntefi cum DM pane Fovnmcer novos 

mminm dimgnófiticüâ in vivo» uma vez num a quantiiicacäo da canw 

taçänz Q cum iâfio a cnnfimntvafião dos remmntnres in vivo tenham 

fiido detfirminadnã (33)" 

Novam evidênciaâ tem apontado para uma basm metabólica da 
nbasidadmtm Um deifiitm termogênifio tem müâtrado deâemnmnhar um 

panel em animaia modelofi de nbemidadeg m poderia renrementar um 
mmcanimmo dm wüonümia de energia O qual contrihuiria nara 0 de~ 

aenvolvimentm da obemidadn humana (i4). 

Ainda em rmlauãm à mindrüme obeâidade/diabetfiãg tem õidm 

aventadn um deimito hipotalâmiüo Primário parque am üaracteri§~ 
ticaë nardinaim de hinmringiag mhmfiidadeg vmdumän da gnâtn 
enevgétifimz aumento da fimcvmcão de inaulina H hiperglicemia pn~ 

dem mar nroduxidaa atravéü da lmaäo ou mëtimulacãü de partem 
efipefliiicam da hiputálamo (81, 34). 

Rficmntmmmntfi tmm havido muitu interefimm na nüëaibilidadm 

dm neurotranmmifimmrmfi pentidérgicofi hipotalâmicnm fierem os mem 

diadürmn dwafiaa anormalidades. n neurntmnmina É um notmntn 

agenta anoréticu de acão central. âtua predominantemente nn nú» 
cleü naravmntricular na hipotálamo fientralg onda finnvergmm mui” 
tom fiifitemafi neuraifi reguladorefi do apetite. A neurotensina 
uumndn injmtada no tmrcmiro ventrículo mm animaiâ dm 1abnvatú~ 

rio; tem ainda um eieito tevmogênico mnderado aparentemente 
atvavéa da ativaçãn da tecidn adinümo mavrüng um m$@ito num é 

mediado nrinüipalmente pela dmmcarga simpática do núcleo ven~
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tramedial hipotalâmico (HUH). Concentrações reduaidas de neurom 

tenfiina nnderiam rafletir na reduuãn da atividadfi neurü~ten%i~ 
névgita hipotalãmicaç 0 que cnntribuiria tanto para a hin@rPa~ 

gia quanta para a diminuição do gaõtn nnergétiüny qua não duan 

anormalidadeâ que levam a übnâídade (34)n 

Kfitudofi filinifloa E fixnürimfintaiâ augfivem que a aunernutri~ 

~I-"§ 
É-E rav pó$~nata1 nveflmce, que eâtá principalmente afiânciada au hi~ 

perinauliniâmü neunatälg poderia vwnvefiqntar um impcrtante Fa* 

tor da viana para 0 denenvolvimento de obesidade; DH e DCUâ na 

vida adulta. tal $atü dar~se~ia dfivido ao hinerinfiuliniamn 1e~ 

var à permanente hipoplaaia/hipmtvo?ia da núcleo~ventro medial 
hinotalämicn glucürvfigulador. Há ainda a interacäü direta entra 

NUH e a área lateral hipotalâmica. U NUM inibe a fiecrecão de 

infiulina baaal (819 34). Ée há hinoatividade do NUM, há hine~ 

rinfiulinemia reâultanteä nom tadaä aa nuas cønfinquênciaä podenm 

dm aurgír am lüngo da vida adultag cum a nersiêtência da masma. 
Além de tndms um Patorefi acima mënfiionadosg a obfiervacäo 

}›< fã! (fi :-9- da que a fiindrmmfi aäfiocíada com fiírcunferência cnfálina 
pequena bem como baixo peso ao nascer augere que am inäluênciaâ 

que promovem a ãíndrnme X pnasam agir já no iniain da gefitacão. 

Pouco fie gaba âobve tais influênciafiz embnra su§peita~§e de que 

a nutrição aaja um Patwr importantau Também dfi$cünh@t@~$@ a 

aauân da dfiâordem, aaja ela promovida por uma mndi?icacão na 

fixpreâfiäm dan gana» númerüã de célulaä nu eatrutuva ürgânica» 

Elaä nrüduzwmg nmrém marcada redução no crescimento $eta1 Q in*
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$anti1. Uma caractaríutica fiønfiimtente dos aatudos Que tem li* 

gado firëfifiimentü ?eta1 Ê infantil à dnünca fiardiovaâcular w 

diabetefi no adulta é que aa relaçõeâ nutre creâcimento inicial 

e dümncaã na idadü adulta âäü aüntinuas, Ú riâco da äíndrmme X 

cai nrogrefiâivamente comparado com ou mais altoâ índeces de Pew 
an ao naâcer. Aa influênfiiae qua promovam a mindromfi X tem da 

agir Portanto atravéfl da toda a faixa de crescimenta #@ta1. Bum 

bamn em taia aâcpfiatoëfi Barker Q colaboradormã (®3) ëugfirem que 

a fiíndrome X deveria fier ve~nominada ” The ¶ma11~bab3 figndro~ 

m@”u 

Quanta à relauãü entra obeâidade, BHNID â hipertensänz 

Fervanniniy atravéfi da um efitudo quantitativa da captaüäü du 

glicnfie um indivíduoâ jovfina com peso normal e hipevtenfião e5~ 

fiencialy cnncluiu que a hinertenâão efiâëncialy comu a obefiidade 
a Q üHNIü« é um astado de in§u1ino~refiiâtência (19). Na maioria 
das indivíduüfi cum hinertenfião Hsaancial eatão nreaentfiê inãu~ 

1ínn~reâistência e hiperinsulínemiag e é plaufiível fiugmrir que 

aêõaü anúrmalidmdeä metahólicafi nüafiam cüntvihuir para a pato~ 
š"-'J zh- gênfiâe da hipfivtaneän €@8, iøfi ÊBQ ). 

Uma axplinauão nütenfiial para a ligação entra inau1ínoMr@~ 

aifitëncia e hipevtenaão É que a in¶u1ino~ra%ífitência por ai é 

rmaponfiávfil pela deëenvülvimentn da hinertfinâän por algum matam 
niwmm não identiFicado. Há váriofi mecaniamos potenciais através 
uma nuaifi na filevadüâ níveiâ de insulina plafimática poderiam 

levar à hipevtenfião.
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Há muito ma gaba que 0 Na+ cürporal eatá elmvadü noâ indim 

víduoâ übafiüfi hipertanfiufi. àlém disso a perda de peso re1acio~ 
na~âe cúm nmtriurmmeg diminuiüão da presâäü arterial e dimínuiw 

ção dom níveia plammáticofi de insu1ina efitimulada pelo jejum 

alimüntacão (@8» 1%» E3» 84). Invmrsamfinte a ingmãtäü aguda de 

carbwhidratofi está amfiøciada à hiperinmulinemia Q retmncãu de 

Nam fiímilarmmntez a raalímantacão do mdama aââmciada à antínaw 

tviurmme demünâtva re1acionar~5e a hiperinâulinemia. Tmdas em* 

aaa mhâmrvaçõmfi apontam para um importante name] da inãulina na 

reabsovçäu de Na+ Q água palma rins. Para que a hiperin§u1ine~ 
mia comwanfiatorim wnëâa induair a renteuäm venal de Na+ cum 

conmequentm mxpanäão do volume de líquido Qxtracalular Q ?ina1~ 

mente hipertenfiãny É neceaâárin qua na rinâ de individuos nham 

âofig diabéticofi e hipertenâaâ mantenham senaibilidade normal ao 

eäfiito antinatviurético da insulinag muito embúva exista r@§i~ 
ra- En 3 cia fievmra quanta ao metabolismo da hidratos de carbono. U 

eFaitn da insulina na mxfireaão ramal de Na+ no DHNIH m hiwerw 

tenaäo merece inveatigaçõwfi maia detalhadafi (QG, ®8; i®§ E3, 

Ê4)n 

Um fiegundo mecaniamo atvavéa du qual a insulina pode levar 

à hiwmrtenmäo envülve a estímulacäü dm fiístâma nfirvoao mimpáti~ 

au (SNS). Ú ÊNS pode in#1uenciar a prasfião artevial atravéfi dm 

aumenta dü débito cardíaco» aumünto da cüntvatilidade E Frmm 

quência fiavdíaca, aumenta da vülume dm sangue nm siatema car~ 

diüpulmünar í cünfitriüçãü dam grandfiâ vüiafiy vaãoconatriccãü
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dos vaâoâ rdsiatentâfil Q atravéfi da mdlhüra da reabãürcão de 

Na+ por efitimulacão direta de sua reabfimrção no túbulo renal; 

vaâü dunmtrifidän ramal e efitimulauäo na aficrecãn de ranina tum 

condeduents expanäão do vmlume da líquido da extracallular. 

filém díaân 5ab@~§fi quê a epinefrina é um potente antagonieta da 

insulina. Ela inibe a captação da glicoae pelo múaculo E blo~ 

Quaid a ação âunrdâaorâ da inâulina na prwducän de glifiúse h@« 

pática. ñmbofi efifififi delaitoü fião carateríâticos da obeaidade Q 

da UMNIDQ 
8a a reaistência à insulina rapneaenta 0 deleito metabóli* 

cn primária» aaja ala herdado cnmo no diahetea mfillitus NIB É 

hipertenâädg ou adquirido como mod caëofi de obesidade e idade 

avancadag a célula pancraática reamünda a asââ defaitc aumenw 

tandü a aum aacreqão de indulina. A hiperinaulinemia reãultante 
il O pa. 11'; tam effiitoâ ímportantfififl 12 a inmulina aumenta diratamante 

a reabãdruão renal de sódio; levando à expanfiãø do volume de 

liquida do extraüdlular É hipertfinêão» E2 a insulina ativa m 

äflä e mate por ama vez cauda hipertenmäo atravéa de váriod me~ 

canifimdâ. He wartifiular importância, a ativação da ÉNÉ pode in* 

duxir mu piorar a in§ulino~resistência preexiêtanteg fechando 

uma alcd da lead baük que garante a perpetuação tanta da infiuw 

lin0~rdfii§tênfiia quanto da hipertenâão arterial. Não pddmmofi 

mrütfinddr que a anormalidade metabólica primária a qual desenw 

madeia a âequência de eventoa anima dwtalhadoa é a reëiâtência 

à inêulínau pniâ é poaaival que o distúrbiü báfiifim aaja nrimáw
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rim do ENG” Éâte por sua veny padaria levar a hinertenâäü É saw 

cundaviamente à infiu1ino~reaíõtência (08, 1®« 18, 83? 

Úfi dmfuitmë mfltahólicufi cülularea báaicos vaawmnfiávfiiâ w@~ 

la inüulinmwvumifitência uma indivíduos com UMNID5 obesidadeg 

idade avancada Q hipertfinâän mermanmcüm dascünhecidofi. Entre~ 

tanto; evidênüiafi consideráveis mugerem que um deieito no 

tranamarta da glicoâu por si ou na ligação da veceptur de in5u~ 

lina comu õistema de tranãpmrte da glicose aevia u rwâponâável 

mala açãn daiiflientë da inüulina (B3fi 3435 embnru váviaä wuh1i~ 

cacõefi impliquem uma anormalidade primária na âinteâa do glicow 

gênio na HHNIH" 

Emma ja tai dimuutidu mnteriormanteg um defeito primário 

na ação da infiulina é cmntva balanüudo pêlo aumantm na ââfirecãn 

da memma. A hiperinsulinemia reaultante aumenta a troca de 
Nu+WH+g martindümãe dm mreâsupostü Qua eüâa bomba mantém $@nâi~ 

hilidada nnrmal à inaulina. O acúmulo intvacelular de Na+ e 

Ca++ aumfintaviu a fienaihilidade da musculatura liga dos vasos 

das eieitofi preâaorefi da nnrepineirina, angiotensina e ¶mbre~ 

carga de Nail. D aumento da trüca Na+~H+ leva também a um au~ 

mento do pH celular. A alüaloma intrace1u1ar É um efitimulante 

da âíntefie proteica E mrolifevacãu cfilulav E avantualmente pü~ 

devia levar a hipertrmfia caracteríâtifia dam pavadefi ra§i$ten~ 

tea dnfi vafiüä que é obfievvada na hípertenâäü efitabâleaidan â 

alcmlufiu intracalular ainda aumenta diretamente a contvatilida~ 

de da musaulu limo. Cúnfiiâtentemente cam eaaes dadnfiz tem âido
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dfimmatradm aumfinto do uH intracelular dnfi leucócitüs e ativida~ 
de aumentada da troua Ma+~H+ em pacientefi com hiperten§ão es~ 

õencialu ñlém da tudu» aa trocafi Hâ+~H tam fiídu implicadas comu 

um sinal tvanâmembrana para várioa faturam de crescimento fiabi~ 

damente afitimuladüfi pala infiulina Cüãfl ®3z QE” í@y 135 835 E4), 

Q aequência de eventmä diacutidos acima inicia cum um úni~ 

nm dmfmitú cwlular primário que é a infiulinm~rm§íâtênfiiau Nefite 

eâquema a troca de Na+~H pude ser viata fiumm um espectadnr ino~ 

tanta manipulada pela hipmrinâulinemia. Inverâamente puder aa” 

ia pofitular que a cascata metabólica inicia nom um deleito ge~ 
~ 

21.5

~ 
..‹

x 
;..:

. O E .¬ 
L) netlco wr1m nróton permutadüv da Na+. Por último; efiaafi 

duafi fiequênciaä patmgenéticafi não são mutuamfinte axclusivafi. 

Poderiâmoâ pnâtular que a ativídadfi wxfleüfiiva dm bamba Na+~H+ É 

um traço havdado mas que ifimladm não fiería âuliciente para cau~ 

fiar hiwmrtfinaäm. Bümente indívíduna fiom inëulinowreäifitênfiia Q 

himfirínsulinemia fiecundária manilefitariam a wxprasfião $enotípi~ 
'J Lú na íhipertenâämä dm wermutantfi Na+WH+ (199 m 

ñ infiulina atuando direta ou indivetamente atvavéfi da @$~ 

timulacão de Fatovea de creacimentmy tal aomü fator de cre§ci~ 

mento in§ulina~like ( IGF*I ) também pode cøntvibuir para o da~ 

fianvmlvimwntw da himertflnsão por cäuãar hiwfirtvnfia da parede 

vaficular cum mstraitamentø do lúman doa vafima rasistsntes en~ 

vnlvidüfi na rmgulacão da preâaäo arterial sifitêmica» Os nommn~ 

mentem da hipertro€ia vascular incluem aumenta do tamanha e do 

númüro da miócitüa Ê na quantidada da wvmteina contrátil, Bflñfi
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cnláganoy as quaifi podem aumântav unm a ação da ínaulina e da 

IGF~I. Compatível com tal $ato, Foram identiäicados receptorea 

para IüF~I ü inâu1inâ mma vaâna fianguínfioâ (íüg E3). 

Quanto non níveiâ de lipideãg que também é uma caract@~ 

vifitiaa para 9 naniünte nom âindrome X9 que apreâenta diminui* 

ção da HDL uolefitnvol e aumenta do LUL culefitarolâ que fiãn $a~ 

türfis da viaco bem efitabelecidns para doanca avtevial nornnaw 

viana (UfiC)z tanto em indivíduüfi com HMNID comu em pacientes 
näü diahétitüfl. Embürâ mannfi cnmummnta avaliado» há evidênüiafi 

de Que níveia elevadofi de ULBL também é Fator da riâco para DAC 

em não nbefims n em wuüiëntefi povtadorüê de DHNID. HE aaordn üom 

fionueitofi atuaia, Q LDL é Eintetixado a partir de ULDL hepático 

pala elímínaaäw progrefiâiva da linidinõ H anüliponrütfiinaë 

( ane nl a ano â II) e acúmu1o de ano É e ano E. Linonroteinas 
da denâíüadfi intermfidiáviä (IEL) rfinveaüntam um Fatüv intermem 

diário, qua é *armada durante a cmnversão de ULHL em LULz e ea* 

aaa particulafi de IHL não wartiüulärmante atarogênifiufi u A parw 

tiv defimaä interuonvwrëöfisz pode âer antecipada que $atov@fi que 
_ 1 

l 
.. 4 no *oz uumfintam A â1nte§@ de JLML tambem aumwntaräü a Énrmauaü de IHL 

9 LUL, nredifipondo a aceleração da aterngênafia (Qi, ®8, 19, 13, 

ã9?«mw 'I 

Há muita wvidência mugnrindw que a in§u1inQ~re§istência, 

através da hinnrinfiulinfimiay aumenta a sintefië da ULHL hepática 

e contribui aâäim para oa elevados níveis de triglifierídina 

nlafimáticnfi übõevvadüa am indivíduos saudáveiä cnm peãü nur*
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mal? indivíduoä nheana não diabéticoü e individuofi com HHNIB. m 

reâiâtência a amão da inäulina na lipmfie da lípopvotflína também 
cnntríhui para a hipmrtrigliceridemia em algumas pfiasmas obeüafi 
Q diahéticmfi. 

Q cmncantraaão reduzida dm HDL uolemterul é fator de riãco 
P3 Eb- (Ti inagável para em indivíduos flän diahétifiüë nu diabétifloü. 

Huitøfi eätudmä enidemi01ógico$ demonstraram uma corralauãm in~ 

vfirfia entra a insulifla plasmática Q flüncentraaõefi de HHL Em ín~ 

divíduoa aaudáveiâ. Uma relamãm aimilar inveraa foi demonâtrada 

também mm waciantfla obeaoa É waflientes com UHNIU. Embora na me~ 

manismnfi celuiareâ precisoa atravéfi dum quaim a inaulina regula 
0 metaholiamn do HDL permanficfim indeiinídüfig Pica clara qua a 

hiperinfiulinemia efitá afiäociada cam a diminuição doa níveifi da 
HDL cülafitfirml e pürtantü a um aumfintü na viana de Hfiüu 

Embara a hiperinsulinemia meia 0 denomidar cmmum final 

reaponâável palm perFi1 lipídicn plafimátimo anormalp É imwmT~ 

tante vecmnhecev que a inu1ino~veaiatência ferramenta 0 defeito 
metabólifio da basau í 

Epidemimlmgifitafi interefisadofi na atevmsclernse há muito 
renonhfifiem que a inâulina É um Fator de riacm para 0 dafienvnlw 

vimento de Dfiü e que 0 fi$eito é independwnte da prefiõão arte~ 

rial e doa niveiâ do lipidiw wlafimátitúu ä plana atero§c1eróti~ 

ca fiaract€riza~fiE por quantidades excefisívaä de lipídio e co1á~ 

gfinmy mâcrófagnâ Q pvnliíerauäü de üélulaa muaculareâ lifiaâ. 

Todoa mamas confitituinteâ aãa a$etadoa pela concentração de in~
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Qulina plaamática. O aumanto da atividadfi das receptoreâ LÚL e 

0 aumento da fiintefie de cülmfitmrül w triglficmrídaofi tem õidü 
demonfitrado em célulaâ muâcularefi lifiaa das artériaäz Pibrm~ 

hlaätofi e üélulaâ mononucleares tantü in vitrn ammo in vivo 

após a adição de inäulina. U @$eit0 da inaulina no aumento' da 

fiintefie de liwidiofi welaa célulaa muaflularea Iiaaã vaâfiulareã 

wrovavelmante rafiultm de gua ação estimuladmva das enzimaâ 1i~ 

pogêniflas glicoseflówFomfatüfldeâidrngünafifi (üóPU§ (319 333g eum 

zima máliüaz e 3~hidrmxiaci1~Cofi~desidrogena5e. Além de Pav0re~ 

cer 0 defienvolvimentü da placa ataroõcleróticay a hiwfivinâuliw 

nemia inibe a reâbfiorcão das placafi já Fmvmadas. U culágeno é 

um nmmpnnentfi integral da leâãm aterúficlfiróticag Q a fiintâse dm 

mesmo é efitimulada pala insuÍina e IüF~I. 

Um dwâ gvandeâ paradoxøâ na medicina é a inabiliüadfi da 

terapia anti~hipertenflivm fi?ícax no combate à elavada incidên~ 

cia de pacientmä hipmvtenêüã. â nürmalizaaão da prmsããm artfiw 
rial nefitmfi pacientaâ radux a incidência de afiidentefi va§cu1a~ 
vma anüefálifinê e inâuficiência ramal ( dfivendmflfie Çonâiderar 

inmluâiva a adminiâtramãü mmntinua de agenteâ inibidmvefi da enm 

Hima uonverânra da angiútanâina em wauienta cem miuroalhuminúw 

riaz indewendmnte de Qua pveäfião arterial, de aüordo com Ravid 

que üamonfitrou qua a infitituicãü de taifi drogaâ noa efitágioë 

iniciais üa n@?rümatia diabética, resulta em efitabiliamção por 
lüngm wfiriüüü düü nivüiã de cr@atinina_e do grau de perda urí~ 

návia de albumina; @$eitQfi afltefi prmvavalmentw independäntefi da
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auãm anti~hipertenäiva dos inibidorafi da ECA) íäü). A terapia 

anti hipfirtenfiíva pode ainda veduflír a ínfiidência da ICC ou 

aceleraçãn da hipertenaãøz mas nunca demonstrou prevenir a DAC 

Eãtm waradmxü pude ser expliüadn pala ín@$ícácia da tflrapêutíca 
antiwhipertmnaiva em reverter 0 problema mmtabólico de base a 

indu1inQ~reëi§tência dom aum cnnfiequmnte hipevinõulinmmia. He 

Pato; a maimria dom méiodod anti~hinevten§ivos exacerba a indu* 

1ino~rë5i5tênfiia m hiperinâulínemiaz promnvendo um pmrfil lipíw 

díflo mlafimático ainda mais aterogênicm que acaba pov aumentar 

na Vietnã de üfiü (1@« E3, E4) 

U monceito de fiindvome metabólica cardiovaficulav mama um 

nonjuntm de $atür@§ de riscoa nãm comunicanted dam etiülügia 
pomdivelmentm comum tem implicacãm no manufieio e prevenção da 

dmença iaoladmu Uma ahordagfim smguindo um eatilo de vida intsm 

grado na prevenção incluindm tmdmfi um $atove§ de rímcma ou ao 

menos oa pnfisiveifig âeria maia @Fiüaz do qua ü tratamenâo da 

cada ddença fieparadamente. Como já didcutido anteriormenteg 0 

conüfiitü de inau1iü~rm§íatëncia fornefie uma baêd Ynrtm para Q 

tratamentd Q programaa de prevenção do UMNID e ateroafilarmfie. 
Com relaüän à medidas nãø Farmazológiüaëz um eâtílo de vida G 

nutrição daudáveia embora da di?íci1 implementaaão. Redução de 

mada noä mbmüúây aumfinto da atividade fiaícm E ruduüäü na mon” 

äumm de álümml e Fumo dão inätrumsntos esdênciaifi na malhova da 

âanaibilidade à inaulina (@85 iig ióg 17» Eüg Éó» Ê9§ 30).
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Quanta an tratamento antidiahéticny a mnturnrmina tam aidø 
bem tølwrada por todos da diabétícdns eg afiaociadão com a in§u~ 

lina em Qbenofi trutudnfi cum inaulinu e pobrementü controladoa 
pode rnnrefientar uma efitratégia ericax na dbtenaãn de melhdrefi 

flüntrnlüâ glicemicmâ Em üertüa fatürna de riacn metabólicüä a§~ 

âufliadou cnm elevada incidência de DCUA no UM (®?, 13) 

Näú há nvidência de inF1uência nubâtanflial da ufio de ü0n~ 

tracentivofi nrais como ratoreã de rincn para 0 defienvolvimenšo 

dê DHNIU ($?)« muito embora nfiteja natabelecida âua relaçäo cam 

aumnnto da inüidência de ÚCUAz principalmente em mulherea rum 

mantnfi e cam hiatória ramilinr poêitivuu 
Eâtudoâ recenteu tentam rnviaar fividenuias que sugiram que 

a inaulinnmrefiifitênüia e 0 grau ao qual 0 pâcreas endófirinn 

range a date de#eito deaempenhem importanten napéid na patogê~ 

nene Q curâo tlinicü do UHNID» hindrtenâãmy dialínidamia e UEM 

UA. Parecn que 0 defeitu na ação da insulina é a anormalidade 
básica na nredianoaicäü das pacientes nara dnnanvmlvnr BHNIÚ. A 

tmlerância normal à glicose pode nar mantida de an índivídudã 

mantiveram um efitadn da hinerinaulinemia crônicav Infelixmenteg 

iãtü representa uma vitória ma1é?ica; cum conâdquênciafi provê* 

vnin como aumenäü da nresaãü artnrialg dielipidamia Q BBVA. 

Dadas na finnfiidaramõdfi; parece razoável sugerir que an vá~ 

riafi raüfitaâ da ãíndrome X eatejam envnlvidas num grau nuhatnnm 

cial na flausa e curso das principain doencas da civi1iza¢ão.
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HâTERIâIS E MÉTODOS 

Raalixamoa uma pefiquiaa de campo, sendo que ?oi um efitudo 

limitada a macientaa do hüfipital Univeriêtário da Flnrianúpom 

lia; população aata já com äiagnómtico da diabetaâ mellitua 
(BM). 

Hêäta püpulaaão de HH; $oram aëlecinnadoa aleatoriamente 

ó@@ prüntuárimfi. Neâta amoâtra üntram profltuávins de 1985 ä 

1993. E anbre 0 prontuário defitafi pacientes #01 aplicado 0 se~ 

guintfi protocnlnz Na primeiva cünfiultaä idade, ëexüy peëoz alw 

tura, índifie de mafisa cmvpüral e a wvimeira a?evicã0 da prefifiäo 
avtavial (Pâä. Nú rwtovno da maciantfi fmi analiâado coleâterol 

totalg LÚL flolfifitarolz HUL colefiterolg tvíg1icerideo$, glicemia 

da jfijum m E2 aFerifiãn da Pê Na Tfirceira viaita ao tünflultóriüg 

nmva a$erí¢äo da PA. 

Na amoâtra dofi á@@ wrontuárioâ, awenas 118 $üram eatuda~ 

doag n qua cüvreâpnnde à i?,Ó¿% w aão da pacientaõ qua Fr@qu@n~ 

tam ou ?requentavam Q servico ambulatorial de endocrinølmgia, 
;‹-›- *Ú C0 U2 na períodü de ä 1993" 

Eätefi pafiiefltwä portadores de HHNIDz ao cmmpareüevam ao 

amhulatúriüy alguna já tinham flmnhecimwnto dm diagnúäticøg üu~ 

troâ ?oram encaminhadoâ devido a uma hiperglicemia anterior Qu
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ana âintomafi de diabétes, mag; nenhum demtea pacienteã eâtava 

*agenda um cofltrnle aüequado do HM. 
Gs outro$A48ë prontuáviafi que ?aziam parte da amnatra ti~ 

vâram qua amv dmfiprmzadüa wmv aprfiswntarem 0 mrmntuávím ínfimmw 
Plata em um ou mmifi quefiitüõ do protocolo; ou pur fimrem püvtam 

durma da diabeteâ mmllitua inaulinü dewendenta ou por nãü tavam 

Q diagnóstico de DH üompvovadm dentro dam critérius da U.H.8. 

Não descrevemüs na trabalha qual É a diatribuiçãn da gor~ 

dura corpüral defitefi paciantes pois em maia de 95% dmâ 118 

prontuários nãm havia a mamar dâacriaão fiobre ü tipo de mbmmi~ 
dade. 

Para determinar hipavtânaão arterial; usamoë oa valorefi 

püâtuladüs mala asâocíaçãü americana dm cardimlmgia» Quê claêw 

âi?íca em: 
1.: »` o _ ._ ~ Hipevtenãao arterial lava se tê diaâtolica 99 › 104 mm hg 

~ Himartwnfiãm artfivial mmdarada as PA difitólica 1®§»í14 mm hg 

~ Hipartânmãm grave PA diaâtólica > 115 mm hg 

M Hipertenâão artmrial aifitólifla quandm Pá aistólíca > iáâ mm 

hg e Pê diaâtólica { 99 mm hg. 

Uëamüm na valmrmñ de trêâ ateriçõefifl em diaä ditwrmntfifiu
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No que dia reëweite aa dnfiagwna da glififimiag coleâtevol 
totalfi HDL fiolwfitavol E LDL colesterol e triglicerides. Efitfiw 

wxamea aãü realixadoâ nú laboratórim dm Hoawital Universitário 

pela Qerviuu da Eioquímicaz que usa 0% saguintea métodmäâ 
Triglicerídemfi datevminadm palm métmdo cinétícü. üonaid@~ 

vammfi um valor mlevadm quandü eâte lor acima de " mg%. z-›- 
gr ® 

üüleëtfivol Total Q HDL fiäü dmtfirminadüfi pfilo taõte wnximám 
tiüm colorimétrico. Conäideramos válov nnrmal para 0 aulefiterol 

tmtal quandü *or até ã®¢ mg/dl» acima diäto É hiperfioleaternlew 

mia; HUL colaäterol ea valorefi nurmaifi aãu da 3@~?®mg/dl Para 

05 humana É da 33W85 mg/dl para as mulhareën 

LHL Bolefiterol é enfiontradm atravéfi da lovmulai 
LUL W fiolaâtarol tutal M HDL + fiixggjigfiijgggfiä Q É confiideradn 
nüvmal quando For até 15% mg/dl É 

Glícüäa É dëtfirminada pela tefitm Enximátíflo cülmrimétrico 
(oxidaâe) 

Para nnë cevtifiüar ae 0 paciente era mesmo portador de 

üufi. ufiamüa na memofi critérios da mrgaflixaüäü mundial de äaúdez 

que diagnofitica diabatefi mellítua no adulto ae: 

a) Houvar uma elevaaãü da glifiofie plaãmátiüa póâwprandial 
\f' R3 G' 8 mg/dl e clásfiicsa Qintomas de diabeteâ incluíndo polidip~ 

âiag wulilagía Q perda de mafin ou; 
b) ülitflmim plafimática de jajum > 140 mgfdl em duafi oca» 

fiiãfia
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Quanta ana dmdüfi antrüpümétricoau wfitea âãn vevficaduâ pe~ 

10 äervico de Nutrição G colocamos que no service de endocrino~ 

logia dm Hoâpital Univfiraitárin temüfi coma IMC ideal 9 de š`Ú :'33 

para 0 afixo maficulino e 81 para 0 sexo $@minin0, fiendu que ami* 

ma dista é üonüidevadü obeso.
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RESULTAUOS

Í

\ 

Dofi 118 pacienteë üfitudadoü nm que dia reüweitm ao âexüfi 

83 paüientefi fiãm do âexo §eminino que corveõponde a 7®z3% e 35 

pafiientfifi do aüxú mastulinn 0 qua p@rFafl Ê? `×Íiä I 

Quanto a idade tivemufi uma média de 58.53 anos Para aa mu~ 

lherea É de 59.54 anna para na homenau 
ñ eatatura média doa 118 pacientëfi é de iñó cm. 

Na variável obasidade que É vista vala IMC ü menor IMC É 

de 8®;@ e 0 mainr É de 58z?4; a média da IMC no sexo äeminino 

Fní de Ê9,?Êi E no afixm masculina Fui de E?y?39y fimndo que ape~ 

naã 5 pacíentaa não fião mbefimfi, diante da IMC cnnsiderado ideal 

qua é da 81 para mulhfirüã e E8 para 05 humana”
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A respeito dos lípides e da glicose: 

!Co1est.Total 3 LDL Colest.! HDL Cülest 

Hédia ! I l 

dos 118! 211.02 I 161.65 l 39.75 

_____ __1________~____¡_~__________¡____________ 

Desvio 1 1 I 

Padrão !49.84 I 4?.9i i 10.21
1 

_____ __!____,_____”«_i~“,_-_____w_I________*___ 
1

_ 

Tabela 1. - Média dos níveis lipidicos e da glicemia dos 118 pacientes e o 

respectvo deviso padrão.

f

Á 

--u

S

Í

3

E 

T?íglicerídios ! Glicose

I 

1-» 
U! UI 1 (JJ O? 1 203.94 

_____________ “-l;--_--m_

1 

62.3@ S 71.18 

_____________ -_¡_-_“____



Quando analisamos os níveis de pressao avterlal (Pê) 

PA S

1 

'13 
|...

3

4

É 

MMWWWMMMIMWWM-mm-~_m-mWw!mMW«W«MmW« 
Total 1 118 1 166% 1 

Tabela E. - Distribuição dos pacientes segundo a c1ass1f1cacão

/ 

da P.à 

Ns PÊCIENTES I PERCEHT 

89 ! 

48 'S 

B4 l 

4 I 

13 i 

Legenda

1

É

3

Q 

¡..' 
xa 

PA normal 

Hipertenfião leve PA diaätólarâ 
Hipfirtenfião moderada PA dlawtolicë 
Hipartenfião grave Pê dia¶to11câ 
Himfivtenfião arterial ëitólizà 

31 

Ê4;ó% 
4®§7% 

Ê®s3% 

11u®% 

d§4% 

.wmwmwmimmwmmmmmmmmmmmmlmmmm~mm-m-!
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ão relacionar mbeeidade e hiperteneão ( vide Tabela 3 

obtivemufi nada conclusivo, poie a gvande maioria, 113 doe 

pacientefi eãü mheeoe. ,'
A 

Pressão Arterial 

Padrão corporal I 1 I E I 3 I 4 I 5 I Total 

WMMWWMWMWMWWMWMWIMMWWMWIWWWMWIWMMWWIWMMMMIWWWMNIWWWWWMMM 
Úbëänã I 83 I Qá I E3 I 4 I ifi I 113

I 

I I 1 J I'
I

M Nao Úbesos I 1 I É I 1 I ® I 1 I Ú 

memmWWwmWm-WwmwWImWmmmmImmmWmlM-mMmIM*mWMI,mm-eIwMMM~mw-
u 

Total E9 48 E4 4 13 118 

Tabela 3. - relação do Padrão corporal segundo IMC com 

Legenda: Ver legenda da Tabela E.

z

I

r 

I não 

118 

Piàl
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Ú meflmo aüonteflo quando velacíonamoa hiperlipidemia e obE~ 

fiidadeg vide tabela 4 ou também hiperlipidemía e Pê (vide tabe~ 

la 5)” poiâ a hipevliwidemia apr@eenta~sfi am 19€ doâ 118 pa~ 

cienteâ. ` 

Hiperlipídemia I Obesos I Não Obesos I Total 

«mWwWm«M-W~,-mmImm-mWmMmMImm,mm_.,”mmmImwMmmMmW 
Presente I 9? I 5 I ÃQB 

I I I 

Ausente I ié À 

I @ I ió 

~-MMWmmMWmmM~Mm5mwM-mmMmMIMmm*moW-mmm”I~mW-mWmm 
Total 113 ä 118 

Tabela 4. - relacão dos níveis lipídicos com padrão corporal 

_)
f

~

4
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Hiperlipidemia I Hipertensos 5 Normotensos I Total 

MWWWMWWMW -~.WMiWMWm“_.- -mMMImWWWMw, ~-WmW¡WWmMW*» 
Presente I ?8 I E4 í 162 

Ê I I 

§5\ 
z-~ 

Uš 1»->~ Cr. âusente . 

Total 89 E9 118 

Tabela 5. ~ relacão dos níveis lípidicos com P.A. 

No computo geral: 

Obesos Hipertenso Normotensos Hipilividemia DHNID 

--z-›.-_.-..~...-.»..«-.................-.........................__...-..._..._.._.«-»---.-›‹_...-...U-...__-...._......._...~..__.--...--.....-._._.___.-._.-. 

Frequencia 113 89 E9 102 118 

Percentual 95.76% 7554% E45ó% 8ô,44 160% 

.-z-«.«...._..........................._-_..--_.-.-._-..._......_......._._....._..._.................-.›....-.....»‹--.....................-...~....‹...-.-›--.-............._..__...-_. 

Tabela 6. - Número Absoluto e relativo de pacientes com obesidade; hiper- 

tensão, PA normal, hiperlipidemia e DHNID.
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Boa 118 pacienteä cujoa pvüntuário§ #uram analiaados ob~ 

âerv0u~5@ qua 113 uaüifintfia (ÊF 76% J; ) apresentam úbeõidade. 89 

(?5.4%) aprefientam hipertenãão finquanto mú (34.ó%) fião nomoten~ 

äüã. Q hipwrliwidfimia efitá preâente em íêã (8ó@44%) Q 0 UHNIB 

am todufi na paciantefi
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DISCUSSÃO 

Úbefiidadfig DMNID5 hipertwnaão E dnfinua cardiovaficular ate~ 

roficlevótica (BBVA) mão deâordânfi matabólícaã comunä quë aF1in~ 

gem a maimria døfi individuoâ que vivem am âocíedadea oüidentaiâ 
573 *Q (199 íóg 17; 18, 875 Além do maiõz todos eätam desordens 

médiflafi comuns ücorrem aum inüidênüía creâcentfi com 0 pvücwâaü 
du envelhecímanto da pupulação (üã, 1®5 lá). 

mma ?® annfi de idade a incidência fihega a atingir prnwür~ 

cõafi apidêmiflâfiz nom aproximadamente metade de tais indivíduoâ 
aprfifientandn ëvidência da HCUA e 4$«5®% âendo ühaioâ a hipfir* 

tenmmä. A incidência de DMNIH é menor (apvuximadamente í®~iE%), 

embora em algumaa populaçõeâ aeria muito maia elavadan üfividü 

ao faia da ubefiidada, BHNIDE hipertenaão; BEUA e dialipidemia 
ucorrerem am larga efifialag näm é de âupreender qua um meêmü inw 

divídumg afipefiialmente me tivwv anima de 66 anosg possa maniw 

Pwatav düíâ ou maia dasâaâ wrnblemaâg exiate fividência da que a 

mcorvência comum de tados eätefi num me§mn individuo é maia da 

quê âímnlfiâ aüafim w eâtá rfilaciünado em parta cum um gem mu 

conjuntm da genä para rafiiâtência à ínmulina (êäz 985 105 31). 

Na análifia dnë 118 pacientaafl quandú ?ifl@mü§ a asfiüciacãn 

de trêfi entidadefi da fiindrimme X, ou õeja afisøciar DMNID a ob@~



3? 

fiidade e hipdrtenmãm Q Qu BHNIH a übedidade Q hiperlipidemid e 

du HMNIH a hinertenaäü Q híwerlinidemíay ühtivemmâ um grupo de 
118 pacientea cam palm manda trêd entidades comuna. Sendo qua a 

média da faixa etária foi dd 58»53 anda para da mulherea Q 

$9.54 para od humana. 

Bentro da literatura encontra~fie uma hinóteae que é audi» 

La' 

G.. taaãü flunde unânime quandü cnmentaday que a Qheâidada nor sí 

É um efiñadü de indu1ino~re§i$tência, e maia que a renistência a 

inaulína üümbinnda com hiperinâulinemia fimriam n name pato$í~ 

sio1ógica no damenvolvimentn de BMNID, hipdrtenäão, üCUâ; hi~ 

perlinidamia E übeaidade. Dinnta desta cdlücadãü e do eâtudü 

realizadwg parc@be~mm que várioä da nonaoa pacientes apredentam 

main de uma dntídade natológifiau cnmo mencinnamwfi anteriormen~ 

tag ismo 1dva~nod a nenmar mm uma etiølogia comum para ente 

gruwn de domncadg purém nãü pmrmite arirmar mata hinóteâeg pür~ 

que d nmäfid efitudd narte de uma Populacãm já diabética» onde 

não dnfiamüü na níveis fiéricmfi de infiulínn previamente. E mdâmo 

que tiudâfiemnm danada n insulina e comparado efiâeõ pacientea 

até w momento de dfifimnvnlvnrem da dümnüaa mm queâtäoz nãm nodfim 

riamds m?irmar qua a cauna principal deja a infiu1inm*re§idtên~ 

dia doía Reavmr quando Pala da Fisipatnlügia da hipnrtnnfião já 

dim qua m andrmalidade primária nanda mar no dístema nervoso 

âímnático ($N$) n ifitü lmvaria a hinertenfiãn n ämcundariamentn 
à in$u1in0~re§iâtência. Então a anormalidade metabólica Primá~ 

rim ainda É incnrtag nddw ddr a in§u1ino~r@§i5tência¢ namo poda
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fier um diatúrhio no ÊNS. 
Ao depararmos com ubeaidade, hipertensãn 9 BBVA; tentamoâ 

relmfiiünar obefiidade E hipavtansäng maa a relacãü nãm #01 aún 

c1u§iva parque tinhamoä um percentual muito wequeno de pacien 
tea nän ühwaüã para analifiav 0 üümpørtamântü de aeus nívai 
1?-*'l"i-Í'?':55€šC)'š"`ÍÍ.lÉII!L`)'š':š E-É PC}CÍi-I~I'Y` (Ii3Il'H33:ÊIl"l2l"'1íl)€:'$ (`.ÍCH\'! O §;'_H"Lll¡‹“Ú C)Í3(ê?€:'¡C) IE? *5i..¡.ë\ l"i-3€:`5I3€-ÍCI 

':::‹ 

tiva PA" Mefimü acontwcüu quando cnmparamoâ himerliuídemia E hi” 

pertenfiãø.

0

I

‹

›
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CONCLUSÃO

) 

8a flomnararmmnfi na achadma alinicfls ü labnratüriaië doa 

noâsna nacienten, vamou qua 0 perfil do paciente concorda com 0 

tina clinica defifiritü nfila litfiratura m também nãn foi di?eren~ 

te do aprenentadm na literatura quanto a coexistência de vàriaâ 
natnlngiafi (UMNIHE nheâidudefl hipnrtensãüg hiperlipidemia) em 

um unico paciente quando eate atinge aproximadamente âeufi óø 

anos da idadfiu 

Dantro da literatura a hinótafie de insu1inn~r€si§tência 9 

n hipfivinaulinemia é algo muitü marcantm comu etiülngia nara 

variaã deuordenu mfitabólicafi, assim ëendog ou programafi de pre» 

venüãü da DHNIU H atevnficlernâe mermnam uma atenção eawecial. 
nnvoximadamente 59 anna pasâaram~§e desde que Himfiworth 

augeriu nela primeira vfix nun a düenca humana poderia new fie~ 

üundária a um dwieito na ação da inäulina. Hoje pareca que ele 

eütava cürretng e n wmntü~d@~vi§ta por ele anrssentadm fintá bem 
efitabelecido. D que parmanece incerto É a magnitude do papel 

nun u rüfiiatênciu à inaulina defiempenha na etiologia dufi doenw 

uam humanaa. Contudng cum 0 avanço tecnológico dentro dan áreaä 

da medicina @ hinquimicag em breve dfivewãü dwefinvülver nnvofi 

métndofi nn fientido de ne encontrar aa reãnüfitas para tal que§~ 

täm (E4).
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