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Introdução 

 O Diabetes Mellitus (DM) constitui um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos, caracterizado pela 

hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou ação da insulina, levando ao comprometimento do metabolismo dos 

carboidratos [1]. Sua prevalência vem crescendo mundialmente e estima-se que em 2030 o número de indivíduos 

portadores de DM em todo o mundo seja de aproximadamente 370 milhões de pessoas, sendo o envelhecimento 

populacional e os hábitos de vida apontados como os principais responsáveis por esse aumento [2,3].   

 O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) representa 90% de todos os casos de diabetes e resulta de defeitos na secreção de 

insulina pelo pâncreas e/ou da incapacidade do organismo em responder adequadamente à insulina [4]
 
. Associa-se 

frequentemente a outras anormalidades como hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e obesidade visceral, 

aumentando de maneira significativa a morbimortalidade cardiovascular [5]. Essas comorbidades podem estar presentes 

ao diagnóstico do DM2 ou se desenvolverem ao longo da evolução da doença.  

 A identificação da associação entre diabetes, hipertensão e dislipidemia é fundamental para a adoção de intervenções 

terapêuticas adequadas e assim reduzir o risco cardiovascular [6]. Para isso é necessária uma abordagem 

multidisciplinar focada em medidas preventivas e no diagnóstico precoce. 

 Diante da relevância do tema, sendo o diabetes um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade, o presente 

estudo tem como objetivo investigar evidências científicas sobre a associação entre diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 

arterial e dislipidemia, bem como sua relação com o aumento do risco cardiovascular. 

 

Material e métodos 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura cuja base metodológica incluiu leitura e análise crítica de trabalhos 

científicos, possibilitando a consolidação do conhecimento e identificação de lacunas que devem ser preenchidas com a 

realização de novos estudos. 

 Foi realizada busca bibliográfica nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica (PubMed/MEDLINE) e Biblioteca Científica Eletrônica Online 

(SciELO), utilizando os descritores “Diabetes tipo 2”, “Hipertensão” e “Dislipidemia”. Os critérios adotados para 

seleção da amostra foram artigos disponibilizados em inglês e português, publicados no período de 2005 a 2014. 

 A temática principal para inclusão dos artigos foi a “prevalência de hipertensão arterial e dislipidemia em pacientes 

DM2 e a associação com o risco cardiovascular”. Inicialmente, foram analisados os títulos e resumos. Após a 

identificação desses critérios, passou-se à leitura na íntegra. O total de trabalhos elencados para a revisão foi de 24 

artigos científicos (Quadro 1).  

 

Resultados e Discussão 

 A maioria das publicações concentrou-se no ano de 2012 (seis artigos), seguido de 2009 (cinco artigos). No ano de 

2014 não foram identificados trabalhos que abordavam a temática principal proposta por esta revisão. Em relação aos 

locais de publicação, 18 dos artigos inclusos foram publicados em revistas internacionais, coincidindo com os artigos 

mais atuais. Apenas seis foram publicados em revistas brasileiras. Isso mostra que no Brasil existe pouca produção 

científica sobre esse tema e isso dificulta o acesso à informação de qualidade e baseada em evidências.  

 Quanto à metodologia, observa-se um predomínio de estudos transversais quantitativos (41,7%) em relação aos 

demais. A segunda metodologia mais utilizada foi a metanálise (16,6%), seguida do estudo de coorte e da revisão 

bibliográfica, ambos representando 12,5% do total. Os outros foram divididos em estudos qualitativos, relato de caso e 

análise secundária de estudo de base populacionais. 

 Os dados obtidos foram organizados em três categorias: diabetes e hipertensão (quatro publicações), diabetes e 

dislipidemia (três publicações) e morbimortalidade do paciente DM2 associada à hipertensão e dislipidemia (17 

publicações). 
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Categoria 1 - Diabetes mellitus tipo 2 e Hipertensão  

 

 A hipertensão arterial é identificada na maioria dos pacientes diabéticos tipo 2, sobretudo no sexo feminino. Vários 

mecanismos fisiopatológicos são propostos para explicar essa associação. Dentre eles destacam-se a relação entre a 

resistência à insulina e o estresse oxidativo, a estimulação da hiperinsulinemia sobre o sistema nervoso simpático, 

crescimento do músculo liso e retenção de sódio e o papel excitatório da hiperglicemia sobre o sistema renina-

angiotensina-aldosterona. 

 É estabelecido que a hipertensão arterial aumenta o risco de eventos cardiovasculares em indivíduos diabéticos. 

Alguns estudos mostram que a manutenção de níveis de pressão sistólica < 140mmHg relaciona-se à redução nas taxas 

de doenças cerebrovasculares e doenças arteriais coronarianas.  

 O risco para o desenvolvimento de hipertensão é maior quando o paciente DM2 apresenta outras condições 

associadas, como obesidade ou sobrepeso, sedentarismo e hipertrigliceridemia. A distribuição central da gordura 

corporal também parece estar relacionada a níveis pressóricos elevados, mesmo quando o índice de massa corporal 

(IMC) está dentro dos valores normais.  

 A incidência de hipertensão nos portadores de diabetes aumenta com a idade. O paciente idoso naturalmente já 

apresenta maior predisposição para a elevação da pressão arterial devido às alterações vasculares próprias do 

envelhecimento. Contudo, em decorrência dos efeitos negativos que a hiperglicemia e a hiperinsulinemia exercem sobre 

o organismo, o idoso diabético apresenta mais hipertensão arterial sistêmica do que idosos não-diabéticos.  

 Considerando os resultados dos estudos, a hipertensão arterial deve ser rastreada nos pacientes diabéticos durante o 

tratamento na prática clínica, uma vez que o seu controle pode impactar em benefícios às condições de saúde e menor 

risco de mortalidade cardiovascular.  

 

Categoria 2 - Diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia 

 

 São poucos os estudos que abordam a ocorrência da dislipidemia de forma isolada nos pacientes portadores de 

diabetes mellitus tipo 2, embora os que o fazem destaquem a importância da associação entre estas duas condições 

metabólicas.  O paciente DM2 tem um risco aumentando para o desenvolvimento da dislipidemia, uma vez que a 

resistência à insulina predispõe a alterações no metabolismo das lipoproteínas circulantes. Os padrões mais comumente 

observados são a elevação dos níveis de triglicérides e a redução dos níveis de HDL-colesterol. O LDL-colesterol, 

embora possa estar aumentado, não representa um fator de risco independente para o DM2. 

 Apesar da hiperglicemia ser descrita como potencial fator para o desequilíbrio lipídico no diabético, o inverso 

também pode ocorrer, ainda que em menor proporção. A predisposição genética para hipertrigliceridemia e para níveis 

reduzidos de HDL representa risco aumentado para o desenvolvimento do DM2, independente do gênero.  Quando se 

pretende avaliar a prevalência de dislipidemia na população diabética, os aspectos socioeconômicos também são 

relevantes. Indivíduos portadores de DM2 residentes em comunidades carentes ou isoladas apresentam altos índices de 

hiperlipidemia. Isso se deve, na grande maioria das vezes, ao acesso limitado aos cuidados preventivos de saúde 

identificados nesse grupo.  

 É notável, portanto, que controle glicêmico adequado no paciente DM2 está relacionado a menores taxas de 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Dessa forma, observa-se que o tratamento da hiperglicemia, através da 

terapia medicamentosa e da mudança de hábitos de vida, atua de forma efetiva na prevenção e no controle da 

dislipidemia, assim como o manejo do perfil lipídico tem impacto positivo sobre o diabetes. 

 

Categoria 3 - Morbimortalidade do paciente diabetes mellitus tipo 2 associada a hipertensão e dislipidemia   

 

 Diabetes Mellitus, hipertensão e dislipidemia estão associadas a um aumento do risco cardiovascular. Embora a 

patogênese das doenças relacionadas ao estilo de vida não seja bem compreendida, esta condição representa uma 

complexa interação de fatores metabólicos, genéticos e mesmo ambientais. A presença de hipertensão e dislipidemia 

aumentam o risco de desenvolvimento de DM2 em 5 anos, e a presença de DM2 e dislipidemia aumentam o risco de 

desenvolvimento de HAS em 5 anos, mostrando que estas 3 patologias são consideradas fatores de risco 

interrelacionados para o desenvolvimento da doença cardiovascular aterosclerótica. 

 A presença concomitante de distúrbio de tolerância à glicose, dislipidemia, hipertensão arterial e excesso de peso ou 

obesidade caracteriza um complexo transtorno denominado síndrome metabólica (SM). A síndrome representa a 



 

anormalidade metabólica mais comum da atualidade e também a maior responsável por eventos cardiovasculares na 

população. 

 A associação entre obesidade e doença cardiovascular é complexa e não limitada aos fatores de risco padrões com 

hipertensão, dislipidemia e diabetes tipo 2, sendo considerada o fator de risco cardiovascular mais prevalente e 

certamente o que menos responde às medidas terapêuticas entre os pacientes com doença cardiovascular estabelecida. 

Diversos estudos recentes mostraram que a obesidade pode ser fator causal da doença cardiovascular por meio de 

diversos mecanismos, tais como inflamação subclínica, disfunção endotelial, aumento do tônus simpático, perfil lipídico 

aterogênico, aumento de fatores trombogênicos e também através da apnéia obstrutiva do sono. 

 Quanto mais precoce e mais longa a exposição aos fatores de risco, maior será a chance de ocorrência de doença 

coronariana com desfecho grave. Em crianças e adolescentes, a obesidade e o tipo de distribuição adiposa corporal, 

comuns entre a SM, a DCV e o DM2, figuram como os principais aspectos associados à resistência insulínica.  

 A doença cardiovascular (DCV), incluindo a doença arterial coronariana (DAC), acidente vascular cerebral (AVC) e 

doença arterial periférica (DAP), são importantes causas de morte em populações, especialmente na diabética. Sua 

prevenção no paciente diabético exige um amplo controle da dislipidemia, da hipertensão e da hiperglicemia. A 

avaliação da contribuição independente de todos estes fatores de risco na evolução da DCV mostrou que a pressão 

arterial < 130mmHg ou o LDL-colesterol <100mg/dl foram associados a redução do risco de hospitalização por DCV, 

especialmente quando ambos os fatores de risco foram controlados. A manutenção da A1c < 7% não foi associado de 

forma independente à redução do risco de hospitalização por DCV. 

 As características individuais que assumidamente influenciam o tratamento e controle adequado destas comorbidades 

no paciente portador de DM2 são: sexo masculino, idade entre 45-54 anos, IMC < 30 Kg/m
2 

e sem história de doença 

cardiovascular (IAM ou AVC). Esses indivíduos com fazem uso com menor frequência de medicamentos para o 

controle da hipertensão e dislipidemia. 

 Vários estudos em pacientes diabéticos tipo 2 mostram que um controle glicêmico intensivo e dos principais fatores 

de risco cardiovascular, tais como hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade e tabagismo, reduz a morbimortalidade 

cardiovascular. O tratamento com drogas pode ser intensificado usando um maior número de combinações, 

particularmente em pacientes com lesões em órgãos alvo e doença cardiovascular clínica associada.  O tratamento com 

anti-hipertensivos pode provocar alterações indesejáveis no perfil lipídico, atenuando seus efeitos benéficos 

antiaterogênicos na redução da pressão arterial (PA). Na avaliação do perfil lipídico de indivíduos diabéticos tipo 2 com 

hipertensão essencial tratados somente com captopril ou em combinação com outros anti-hipertensivos e observou que, 

nestes últimos, a combinação do captopril com hidroclorotiazida levou a menores niveis de TG e niveis de HDL 

ligeiramente elevados, indicando que a associação tem efeito protetor, diminuindo o risco ateroesclerótico desses 

pacientes e minimizando o efeito deletério aterogênico da hidroclorotiazida. 

 As complicações do DM2, tanto micro (retinopatia, nefropatia e neuropatias), quanto macrovasculares (doença 

coronarina, doença vascular periférica (DVP) e doença vascular cerebral), emergem como uma das maiores ameaças a 

saúde em todo o mundo, levando a custos econômicos e sociais de enorme repercussão. 

 

Considerações Finais 

 Após análise crítica dos trabalhos selecionados, que revelam o impacto do controle glicêmico e dos demais fatores de 

risco clássicos na prevenção de eventos no portador de DM, fica clara a urgência e a importância do diagnóstico precoce 

do DM e de suas comorbidades e da intervenção agressiva, multifatorial e multidisciplinar, na busca da redução da 

morbimortalidade e na melhoria da qualidade de vida destes pacientes de alto risco para a doença cardiovascular 

aterosclerótica. 

 Ao se fazer com o presente estudo um diagnóstico das comorbidades mais prevalentes (HAS e Dislipidemia) 

associadas ao DM2, ampliam-se as possibilidades de uma intervenção mais eficaz através de medidas educativas e 

terapêuticas que possam interferir na evolução natural da doença.  
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