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RESUMO 

 

Introdução: As previsões apontam para um aumento da prevalência da diabetes nas próximas 

décadas. Dado o seu perfil de eficácia e segurança enquanto anti-hiperglicémicos com um 

potencial de regeneração das células β pancreáticas, os inibidores da DPP-4 constituem um 

desenvolvimento promissor no seu tratamento. O seu mecanismo de acção praticamente 

fisiológico concede-lhes algumas vantagens relativamente a outras classes de anti-diabéticos 

orais, particularmente em indivíduos de idade mais avançada, frequentemente polimedicados e 

com várias co-morbilidades, em que o controlo glicémico é mais difícil e delicado. 

Objectivos: Determinar a eficácia e segurança da utilização da sitagliptina numa amostra de 

diabéticos tipo 2 com idade ≥60 anos. 

Metodologia: Amostra de 26 indivíduos com diabetes tipo 2 e idade ≥60 anos, sob terapêutica 

com sitagliptina por um período mínimo de 6 ou 12 meses. Aferição de índices de eficácia 

(variação da HbA1c, peso e IMC) e segurança (frequência de efeitos adversos e tolerabilidade), 

de caracterização da amostra e de utilização do fármaco. 

Resultados: Numa amostra com uma HbA1c basal média de 7,9% e um peso médio de 

83,6Kg, observou-se para os períodos terapêuticos dos 0-6 meses, 6-12 meses e 0-12 meses, 

a seguinte e respectiva variação da HbA1c: -0,30%, -0,69% e -0,56; e do peso: -0,1kg, -1,1kg,  

-1,3kg. Onze indivíduos (52,4%) alcançaram níveis de HbA1c ≤7%. A ocorrência de efeitos 

adversos verificou-se em 3 indivíduos (15,5%) e a suspensão da terapêutica em 2 indivíduos 

(7,7%). 

Conclusões: O tratamento com sitagliptina aumentou a proporção de doentes a atingir a meta 

de controlo glicémico de HbA1c≤7%, demonstrou uma tendência para a diminuição do número 

e/ou dose de fármacos hipoglicemiantes necessários para o controlo da diabetes nesses 

mesmos doentes e revelou segurança e tolerabilidade na sua utilização. Adicionalmente, e 

particularizando para o período de follow-up mais longo, a diminuição da HbA1c (p=0,01) 

acompanhou-se ainda de diminuição do peso corporal (p=0,51).  
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INTRODUÇÃO 

 

As previsões apontam para um aumento drástico da prevalência de diabetes e intolerância à 

glicose nas próximas décadas.  

Actualmente, e segundo dados do Estudo da Prevalência da Diabetes em Portugal realizado 

em 2009, existem 905.035 indivíduos entre os 20 e os 79 anos com diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) no nosso país (11,7% da população), dos quais 43,7% (395.194) não se encontram 

diagnosticados. Adicionalmente, verificou-se uma prevalência de 23,2% dos portugueses entre 

os 20-79 anos com pré-diabetes, correspondendo a 1.782.663 indivíduos em risco de virem a 

desenvolver esta doença. Estes números são particularmente relevantes em faixas etárias 

mais avançadas, nomeadamente entre os 60-79 anos, em que a prevalência da diabetes é de 

496.485 (mais de metade de todos os diabéticos em Portugal; 26,2% da população entre os 

60-79 anos). 

A DM2 caracteriza-se por dois principais defeitos fisiopatológicos: (1) resistência à insulina, que 

se traduz numa produção hepática aumentada de glicose e num consumo periférico diminuído 

da mesma, e (2) compromisso da função secretória das células β pancreáticas no estado pós-

prandial, evidenciado pela perda da resposta rápida de secreção de insulina após uma 

refeição. 

A hiperinsulinemia, que acompanha a resistência à insulina, consegue manter a homeostasia 

do metabolismo glicémico enquanto a função das células β pancreáticas se encontrar mantida. 

No entanto, com a progressão da doença, a secreção da insulina é comprometida, levando a 

um estado de hiperglicemia e consequente desenvolvimento de clínica de DM2. 

Assim, a dificuldade do controlo metabólico poderá estar relacionada com vários factores 

comportamentais – ausência de dieta saudável ou prática de exercício físico regular, 

medicações concomitantes – mas, em última análise, reflecte o declínio progressivo da função 

β pancreática subjacente a esta patologia. 

Por este motivo, o tratamento da DM2 têm tradicionalmente incluído modificações do estilo de 

vida, agentes anti-diabéticos orais e, por último, a utilização de insulina. 

Desde a descoberta da insulina como hormona reguladora dos níveis circulantes da glicose em 

1920, muitos foram os passos dados no entendimento da fisiopatologia da DM2, 

nomeadamente com a constatação nos anos 50 de que o glucagon era o principal estímulo 

para a produção hepática de glicose. Mais recentemente, e após a descoberta de várias 

hormonas entéricas nos anos 70, o conceito da DM2 como doença bi-hormonal foi 

ultrapassado, com o reconhecimento de uma maior complexidade de regulação neuro-



hormonal desta doença, evidenciada pelo achado do “efeito incretina”. O papel das incretinas, 

hormonas secretadas entericamente em resposta à ingestão alimentar, foi inicialmente 

identificado quando se observou que a secreção insulínica pelas células β pancreáticas era 

mais marcada após um bólus oral de glicose, comparativamente ao equivalente por via intra-

venosa. Desde então, duas hormonas incretinas chave foram identificadas: GLP-1 e GIP. 

Secretadas em resposta à ingestão nutricional, estimulam a secreção de insulina dependente 

da glicose. Este mecanismo é responsável por auxiliar a regulação dos níveis pós-prandiais de 

glicose e a ele se deve 60% da secreção insulínica em resposta à ingestão de glicose. Na DM2 

este efeito encontra-se diminuído (Nauck et al, 1986): por um lado, o GIP, apesar de produzido 

normalmente, encontra-se funcionalmente comprometido; por outro, o GLP1, apesar de manter 

a sua função normal, revela uma secreção reduzida em 20-30% (Nauck et al, 1993). Assim, 

facilmente se percebe que apenas os fármacos à base de GLP-1 possam melhorar o efeito 

incretínico nos diabéticos tipo 2 (Talaulicar et al, 2007). 

O GLP-1 é uma hormona multifuncional que, para além da acção incretínica, inibe a secreção 

de glucagon, lentifica o esvaziamento gástrico e regula a saciedade (Holst et al, 2004). Ainda 

por demonstrar no ser humano, estudos experimentais in vivo e in vitro demonstraram também 

que o GLP-1 promove a proliferação e função das células β, induz a neogénese e reduz a 

apoptose ao nível dos ilhéus de Langerhans (Pospisilik et al, 2003; Xu et al, 1999). Apesar de 

todas estes possíveis efeitos, o potencial terapêutico do GLP-1 encontra-se limitado pelo seu 

tempo de semi-vida extremamente curto (aproximadamente 2 minutos), consequência da sua 

rápida inactivação pela enzima dipeptidilpeptidase 4 (DPP-4) (Deacon et al, 1995). De forma a 

superar essa limitação foram desenvolvidas três estratégias: a síntese de análogos do GLP-1 e 

de agonistas do receptor do GLP-1 e o desenvolvimento de agentes inibidores da DPP-4. Os 

primeiros, apesar da sua eficácia terapêutica apresentam o inconveniente de necessitarem de 

ser administrados sob a forma injectável. Os últimos, por outro lado, são activos por via oral, 

mas os seus efeitos sobre outros péptidos degradados por esta enzima ainda não estão 

completamente esclarecidos (Drucker, 2007). Adicionalmente, apresentam como diferença 

fundamental o efeito sobre o peso corporal: enquanto que os incretinomiméticos demonstraram 

induzir perda de peso, os inibidores da DPP-4 revelaram, neste aspecto, uma acção neutra.  

Dado os seus perfis de eficácia e segurança enquanto anti-hiperglicémicos com um potencial 

de regeneração das células β do pâncreas, estas estratégias terapêuticas baseadas no efeito 

incretina constituem um desenvolvimento promissor no tratamento da diabetes. 

O seu mecanismo de acção praticamente fisiológico concede-lhes algumas vantagens 

relativamente a outras classes de anti-diabéticos orais. Estas vantagens são ainda mais 

relevantes em indivíduos de idade mais avançada, frequentemente polimedicados e com várias 

co-morbilidades, em que o controlo glicémico é mais difícil e delicado pela frequente ocorrência 



de hipoglicemias. Foi com base nestes pressupostos que se estabeleceram como objectivos 

para este estudo a determinação da eficácia e segurança da utilização da sitagliptina numa 

população com estas características. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A amostra utilizada no presente estudo retrospectivo corresponde a um conjunto de 26 

pacientes diabéticos que recorreu à consulta de endocrinologia do hospital de Santo António 

(Centro Hospitalar do Porto) no período compreendido entre Janeiro de 2009 e Março de 2010.  

Foram definidos alguns critérios de inclusão, nomeadamente: indivíduos com idade igual ou 

superior a 60 anos com diagnóstico de DM tipo 2, sob terapêutica com sitagliptina (presente ou 

passada, em qualquer uma das suas formas comerciais - isoladamente ou em associação com 

metformina - e numa dose diária de 100mg), e sujeitos a controlo analítico com aferição dos 

níveis de HbA1c à data de início (ou imediatamente antes) da terapêutica e consequente 

follow-up mínimo de 6 ou 12 meses. A ausência de registo no processo clínico dos valores de 

HbA1C, após 6 (±1) ou 12 (±1) meses, de terapêutica actuou como critério de exclusão. 

Adicionalmente, e para o cálculo dos índices de eficácia (HbA1c, peso e IMC), foram excluídos 

os indivíduos sujeitos a cirurgia bariátrica e aqueles que, aquando do início da terapêutica com 

sitagliptina, sofreram alterações à medicação anteriormente realizada, com aumento 

concomitante da dose ou número de outros fármacos hipoglicemiantes - ajustamento para 

eventuais variáveis de confundimento. 

Os dados obtidos foram tratados por métodos de estatística descritiva de forma a caracterizar a 

amostra quanto a: 

 Distribuição etária e por sexo, peso e índice de massa corporal (IMC) e controlo 

glicémico (no presente estudo traduzido pela HbA1c imediatamente antes da introdução 

do novo fármaco, à qual se atribui a designação de HbA1c basal) 

 Prevalência de co-morbilidades e medicação concomitante (como co-morbilidades foram 

aceites todas as patologias atribuídas ao indivíduo, com referência no processo clínico – 

com diagnóstico definitivo ou sob terapêutica para esse fim; como medicação 

concomitante entendeu-se toda a terapêutica farmacológica realizada pelo indivíduo para 

outras patologias que não a DM, durante o período de follow-up definido para avaliação 

da terapêutica com sitaglitpina, e referenciada no processo clínico). 

 Prevalência de complicações tardias relacionadas com a diabetes (categorizadas, neste 

estudo, em complicações macrovasculares – que incluíram a doença coronária, a 



doença cerebrovascular e a doença arterial periférica que foram atribuídas pelo 

endocrinologista, naquele indivíduo, à evolução da DM – e microvasculares – 

representadas pela retinopatia, nefropatia e neuropatia diabéticas; o pé diabético surge 

em categoria à parte, dada a sua origem mista – macro e microangiopática. 

 Tipo de terapêutica previamente efectuada para a diabetes. 

 Alterações à terapêutica efectuada para a diabetes aquando e após a introdução do 

novo fármaco: regime farmacológico adoptado para a administração de sitagliptina – 

monoterapia ou em associação – e alteração ao número e tipo de fármacos previamente 

realizados) 

 Frequência de efeitos laterais associados ao novo fármaco – como medida de segurança 

terapêutica (foram interpretados como efeitos laterais todos os sinais e sintomas 

referidos pelo doente como passíveis de estarem relacionados com a toma do fármaco 

em estudo – com plausibilidade fisiológica e cronológica – e relatados no processo 

clínico como tal; assumiam-se dois principais grupos de efeitos laterais para este 

fármaco: hipoglicemia (detectada objectivamente pelo doente por auto-controlo analítico 

ou na presença de sintomas e com recurso a cuidados de saúde) e sintomas 

gastrointestinais (como náuseas, vómitos e alterações do trânsito intestinal). 

 Variação média da HbA1c (como medida de eficácia terapêutica), do peso e do IMC nos 

períodos de follow-up possíveis para cada indivíduo (0-6 meses, 6-12 meses, 0-

12meses) 

As variáveis contínuas são apresentadas sob a forma de média ± desvio padrão; as variáveis 

categóricas sob a forma de frequências e percentagens. 

Procurou-se ainda avaliar as associações entre algumas das variáveis estudadas:  

 Variação da HbA1c e grupo etário;  

 Variação da HbA1c em diferentes períodos de follow-up: 0-6 meses, 6-12 meses, 0-

12meses.  

 Variação da HbA1c e regime terapêutico instituído – monoterapia, associação com ADO, 

insulina ou ambos),  

Esta análise descritiva e comparativa de resultados foi realizada no programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences, v.17.0). Para resultados estatisticamente 

significativos foi utilizado um valor de p<0,05. 

 

 



RESULTADOS  

 

Caracterização da amostra 

 Quanto ao sexo e à idade 

A amostra consistiu em 26 doentes, 34,6% (9) do sexo masculino e 65,4% (17) do sexo 

feminino. As idades estavam compreendidas entre os 60 e os 86 anos, com uma média de 

69,7±8,2 anos, sendo que 34,6% (9) dos indivíduos tinha entre 60-64 anos, e 65,4% (17) tinha 

65 ou mais anos. 

  

Quanto à presença de co-morbilidade 

A presença de co-morbilidades verificou-se em todos os indivíduos, com 23,1% (6) a 

apresentarem 2 co-morbilidades, 19,2% (5) 3 co-morbilidades e 57,7% (15) com 4 ou mais co-

morbilidades conhecidas. As patologias mais frequentemente encontradas foram as do foro 

cardiovascular (HTA, IC, arritmias, DCI, etc.) – 92,3% (24 indivíduos) – seguidas por 

dislipidemia (88,5% - 23), obesidade (46,2% - 12), doença psiquiátrica (23,1% - 6), doença 

endócrina (tiróide, suprarenal – 15,4% - 4) e doença osteoarticular (11,5% - 3); 42,3% (11) 

apresentavam ainda outras patologias. 

 

 Quanto a medicação para outras patologias 

A polimedicação foi também um factor comum a toda a amostra: 30,8 % (8) estavam 

medicados com 2, 11,5% (3) com 3 e 57,7% (15) com 4 ou mais tipos (classes) de fármacos 

diferentes. Detalhando, 92,3% (24) estavam medicados com fármacos para o aparelho CV, 

76,9% (20) com antidislipidémicos, 53,8% (14) com anti-agregantes e/ou anti-coagulantes, 

42,3% (11) com psicofármacos, 19,2% (5) com suplementos, 11,5% (3) com fármacos para o 

aparelho GI, 11,5% (3) com fármacos para o aparelho endócrino, 3,8% (1) com analgésicos ou 

AINE’s (em terapêutica crónica) e 34,6% (9) com outras medicações.  

 

Quanto a complicações da DM 

Relativamente a complicações tardias da doença, apenas 37,6% apresentaram repercussões 

micro ou macrovasculares: 23,1% (6) com complicações macrovasculares e 19,2% (5) com 

complicações microvasculares, nomeadamente, retinopatia diabética (11,5% - 3), neuropatia 

diabética (3,8% - 1) e nefropatia diabética (3,8% - 1). Dois indivíduos (7,7%) eram ainda 

acompanhados na consulta de pé diabético. 



Quanto ao peso e IMC 

Relativamente ao peso, verificou-se nesta amostra, à data de início do estudo, uma distribuição 

entre os 53,4kg e os 126,9kg, com uma média de 83,6kg (±19,4), que se traduziu num IMC 

médio de 32,3kg/m2 (±8,7) – valores mínimo e máximo de, respectivamente, 21,1 kg/m2 e 56,4 

kg/m2. 

 

Quanto ao controlo da DM  

À data da introdução da Sitagliptina (0 meses), a amostra de 26 doentes apresentava uma 

HbA1C média de 8,0% (±1,7), com valores mínimos e máximos, respectivamente, de 5,3% e 

12,6%. Estratificando-se os doentes em função deste índice, 26,9% (7) encontravam-se já com 

valores de HbA1C ideais (≤7%) e 73,1% (19) com valores sugestivos de um mau controlo 

glicémico (>7%), de acordo com o descrito na tabela I:  

 

 HbA1c basal N % 

 HbA1c « 7% 7   26,9 

 
HbA1c > 7% «8% 7   26,9 

 
HbA1c > 8% «9% 7   26,9 

 
HbA1c > 9% «10% 2     7,7 

 
HbA1c > 10% 3   11,5 

 
Total 26 100,0 

Tabela I 

 

 

Caracterização da terapêutica realizada para a DM 

 Antes da introdução da Sitagliptina 

Antes da introdução da Sitagliptina, 50,0% (13) dos doentes encontravam-se medicados 

apenas com anti-diabéticos orais, 15,4% (4) apenas com insulina e 34,6% (9) com anti-

diabéticos orais e insulina (ver tabela II). 

 

 



Modalidade Terapêutica % (N)   % (N) 

ADO 50,0 (13) 

 Metformina 

Tiazolidinediona 

Sulfonilureia 

100,0% (13) 

46,2% (6) 

15,4% (2) 

Insulina 15,4 (4)    

ADO+Insulina 34,6 (9) 

 Insulina+ Metformina 

Insulina+Tiazolidinedi

ona 

100,0% (9) 

66,7% (6) 

Tabela II 

 

 Aquando da introdução da Sitagliptina 

Em nenhum caso a Sitagliptina foi instituída como monoterapia, com 50,0% (13) a 

apresentarem uma modalidade terapêutica com associação a anti-diabéticos orais, 15,4% (4) 

em associação a insulina e 34,6% (9) em associação com anti-diabéticos orais mais insulina 

(tabela III). 

 

À altura da introdução da Sitagliptina, 53,8% (14) não viram alterações à terapêutica para a 

diabetes anteriormente realizada, 23,1% (6) reduziram e 3,8% (1) aumentaram a dose dos 

fármacos já usados. Da mesma fora, 7,7% (2) diminuíram o número de fármacos tomados e 

3,8% (1) viram adicionados novos fármacos para além da Sitagliptina. Dois doentes (7,7%) 

substituíram anti-diabéticos orais previamente utilizados por outros de classes diferentes. 

 

Modalidade Terapêutica % (N)   % (N) 

Monoterapia 0    

Assoc. com ADO 50,0 (13) 

 Metformina 

Tiazolidinediona 

Sulfonilureia 

Inibidoresα-glicosidas 

92,3% (12) 

61,5% (8) 

7,7% (1) 

7,7% (1) 

Assoc. com Insulina 15,4 (4)    

Assoc. com ADO+Insulina 34,6 (9) 
 Insulina+ Metformina 

Insulina+Tiazolidinediona 

88,9% (8) 

66,7% (6) 

Tabela III 



Resultados da terapêutica com Sitagliptina 

Após terapêutica com Sitagliptina (100mg/dia), observaram-se os seguintes resultados: 

 

Adesão e Efeitos Laterais 

A adesão à terapêutica por um período mínimo de 6 ou 12 meses foi observada em 23 

indivíduos (88,5% da amostra), com 7,7% (2) a suspenderem a terapêutica com Sitagliptina 

antes dos 6 meses devido a efeitos laterais e 3,8% (1) devido a ineficácia do fármaco.  

Os efeitos laterais da Sitagliptina registaram-se em apenas 3 doentes (15,5%), nomeadamente, 

hipoglicemias em um indivíduo (3,8%) e sintomas gastrointestinais (como vómitos e náuseas) 

em 2 indivíduos (7,7%). 

 

Na análise dos índices que se seguem, a amostra passou a ser constituída por 21 elementos 

(após ajustamento, com exclusão dos indivíduos sujeitos a cirurgia bariátrica e/ou a quem foi 

aumentado o número/dose dos fármacos hipoglicemiantes concomitantemente ao início da 

sitagliptina. 

 

Eficácia (Variação da HbA1c) 

A HbA1C variou no primeiro semestre de terapêutica (0-6 meses) em média -0,30 (±1,81), com 

variações entre -4,0 e 4,9. No segundo semestre (6-12 meses), observou-se em média uma 

variação de -0,69 (±1,90) – mínimo: -6.0; máximo: 0,7 - relativamente ao valor de HbA1c aos 6 

meses. Desta forma, a eficácia da Sitagliptina foi maior no segundo semestre de terapêutica, 

com uma diminuição dos valores de HbA1C mais acentuada nesse período. Para um período 

de follow-up de um ano (0-12 meses), a variação média foi de -0,56 (±0,79), com valores 

mínimos e máximos, respectivamente, de -1,7 e 0,5, relativamente aos valores basais (0 

meses) de HbA1c.  

 

Modalidade 

Terapêutica 

HbA1c inicial HbA1c final ΔHbA1c 

p 

N Média N Média N Média 

0-6 meses 21 7,89 (± 1,66) 16 7,64 (± 2,12) 16 -0,30 (±1,81) 0,519 

6-12 meses 16 7,64 (± 2,12) 15 7,07 (± 1,23) 10 -0,69 (±1,90) 0,282 

0-12 meses 21 7,89 (± 1,66) 15 7,07 (± 1,23) 15 -0,56 (± 0,71) 0,009 

Global 21 7,89 (± 1,66) 21 7,17 (± 1,25) 21 -0,72 (± 1,11) 0,007 

Tabela IV 



Globalmente, e para o período de follow-up máximo disponível para cada indivíduo, verificou-se 

ao fim de uma média de 10 meses, uma descida da HbA1c média de 7,89% (±1,66) para 

7,17% (±1,25), traduzindo uma variação média de -0,72 (±1,11) na HbA1c (mín.: -4,0; máx.: 

0,5), Esta diferença mostrou-se estatisticamente significativa (p=0,007). 

Em última análise, dos 21 indivíduos analisados, 15 (71,4%) apresentaram melhoria do seu 

controlo glicémico após período máximo (6 ou 12 meses) de terapêutica com sitagliptina, 5 

(23,8%) tiveram aumento da HbA1c, e 1 (4,8%) manteve os valores anteriores. 

 

Variação HbA1c em função da HbA1c basal 

A eficácia da terapêutica com Sitagliptina variou também em função do controlo glicémico 

inicial: de uma maneira geral, os valores de HbA1c diminuíram mais acentuadamente quando 

os valores basais desta eram mais elevados; esta relação foi mais notória quando se 

consideraram os períodos de follow-up dos 6-12 meses e dos 0-12 meses.  

 

HbA1c basal 

ΔHbA1c  

0-6 meses 

ΔHbA1c  

6-12 meses 

ΔHbA1c  

0-12 meses 

ΔHbA1c  

Global 

N Média N Média N Média N Média 

HbA1c ≤7% 5 -0,04 (±0,32) 3  0,07 (±0,60) 4 -0,23 (±0,54) 6 -0,07 (±0,51) 

HbA1c >7 ≤8% 4 -0,18 (±0,41) 3 -0,20 (±0,26) 4 -0,38 (±0,58) 5 -0,34 (±0,51) 

HbA1c >8 ≤9% 3  0,93 (±3,43) 3 -2,13 (±3,37) 6 -1,05 (±0,70) 6 -1,05 (±0,70) 

HbA1c >9 ≤10% 2 -1,55 (±1,63) 0 --- 0 --- 2 -1,55 (±1,62) 

HbA1c > 10% 2 -1,80 (±3,11) 1 -0,10_____ 1   0,30_____ 2 -1,85 (±3,04) 

Total 
1

6 
-0,30 (±1,82) 

1

0 
-0,69 (±1,90) 15 -0,56 (± 0,71) 21 -0,72 (± 1,11) 

Tabela V 

 

Apesar desta tendência, não se verificou uma relação estatisticamente significativa entre o 

escalão inicial de HbA1c (HbA1c≤7% vs. HbA1c>7%) e a variação média da HbA1c, para 

qualquer um dos quatro grupos de follow-up: p=0,71 (0-6meses), p=0,44 (6-12meses), p=0,29 

(0-12meses) e p=0,09 (global). 

 



Variação HbA1c em função do esquema terapêutico 

A diminuição da HbA1c foi mais acentuada, em qualquer um dos grupos de follow-up, quando a 

terapêutica com sitagliptina foi realizada em associação com insulina. No entanto, não se 

observou relação estatisticamente significativa entre a modalidade terapêutica instituída e a 

variação da HbA1c (p>0,05). 

 

Modalidade Terapêutica 

ΔHbA1c  

0-6 meses 

ΔHbA1c  

6-12 meses 

ΔHbA1c  

0-12 meses 

ΔHbA1c  

Global 

N Média N Média N Média N Média 

Monoterapia 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

Assoc. com ADO 7  0,53 (±1,98) 5 -1,12 (±2,76) 9 -0,68 (± 0,63) 11 -0,51 (± 0,69) 

Assoc. com Insulina 4 -1,43 (±1,76) 1  -0,60_____ 1 -1,70______ 4 -1,58 (± 1,75) 

Assoc. com ADO+Insulina 5 -0,56 (±1,27) 4 -0,18 (±0,22) 5 -0,12 (± 0,61) 6 -0,55 (± 1,18) 

Total 
1

6 

-0,30 (±1,82) 1

0 
-0,69 (±1,90) 15 -0,56 (± 0,71) 21 -0,72 (± 1,11) 

Tabela VI 

 

Variação da HbA1c em função do grupo etário. 

A eficácia da terapêutica com Sitagliptina, neste estudo representada pela variação média da 

HbA1c, apresentou algumas diferenças para os dois grupos etários estabelecidos: 60-64 anos 

e ≥65 anos. Enquanto que no primeiro semestre de terapêutica a diminuição da HbA1c foi mais 

acentuada nos indivíduos com 65 ou mais anos, no segundo semestre a diminuição foi maior 

para o grupo etário dos 60-64anos. Esta diferença mostrou-se estatisticamente significativa no 

primeiro caso (p=0,03), mas não no segundo (p=0,52). Para um período terapêutico de 12 

meses (0-12 meses), prevaleceu uma maior eficácia no grupo etário mais jovem (diferença sem 

significância estatística – p=0,24*). Assumindo o período de follow-up mais longo para cada 

indivíduo (“Global”, ver tabela VII), verificou-se uma maior diminuição da HbA1c no grupo etário 

dos ≥65 anos, ainda que esta diferença não tenha sido estatisticamente significativa (p=0,61). 

 

 

 



 60-64 anos ≥65 anos Total 

0-6 meses ΔHbA1c 

N 4 12 16 

Média 1,30 (±2,42)* -0,83 (±1,29)* -0,30 (±1,82) 

6-12 meses ΔHbA1c 

N 2 8 10 

Média -3,00 (±4,24) - 0,12 (± 0,43) -0,69 (±1,90) 

0-12 meses ΔHbA1c 

N 7 11 18 

Média -0,83 (±0,56) -0,38 (± 0,76) -0,56 (± 0,71) 

Global ΔHbA1c 

N 8 13 21 

Média -0,56 (±0,71) -0,82 (±1,31) -0,72 (± 1,11) 

* Diferença estatisticamente significativa (p=0,03) 

Tabela VII 

 

Variação do peso e IMC 

Relativamente aos valores basais (0 meses), o peso e o IMC apresentaram tendencialmente 

uma ligeira variação negativa, como descrita pelos valores apresentados na tabela VIII. Esta 

variação mostrou-se ligeiramente superior para o período terapêutico dos 6-12 meses (tendo 

sido praticamente neutra nos primeiros seis meses). No entanto, em nenhum dos casos se 

mostrou estatisticamente significativa (p>0,05). 

 

Repercussões da terapêutica com Sitagliptina 

 Sobre o controlo da DM 

No final do follow-up máximo para cada indivíduo (6 ou 12 meses, consoante os dados 

disponíveis para cada um), observou-se que 52,4% (11) dos indivíduos tinham atingido um 

controlo glicémico ideal (HbA1C ≤7%) – contra 28,6% (6) que já o tinham alcançado mesmo 

antes da terapêutica com Sitagliptina – e que 47,6% mantiveram valores de HbA1c superiores 

Tabela VIII 

 0-6 meses  

(n=19) 

6-12 meses  

(n=11) 

0-12 meses  

(n=16) 

Global 

(n=21) 

ΔPeso ΔIMC ΔPeso ΔIMC ΔPeso ΔIMC ΔPeso ΔIMC 

Total -0,1 (±3,9) -0,1 (± 1,6) -1,1 (± 6,2) -0,3 (± 23) -1,3 (± 4,3) -0,5 (±1,6) -0,6 (± 4,2) -0,3 (± 1,5) 



a 7% (vs. 71,4% aos 0 meses). Assim, 23,8% dos indivíduos estudados melhoraram o seu 

controlo glicémico até um nível considerado ideal (figura 1). 

 

 

Figura 1 

 

Na tabela IX está descriminada a distribuição por escalão de HbA1c em cada um dos três 

períodos de avaliação (0, 6 e 12 meses) e no final do follow-up máximo disponível para cada 

indivíduo (global), assim como o escalão de HbA1c no início da intervenção, para o mesmo 

grupo de doentes. 

 

HbA1c basal 

HbA1c  

0 meses 

HbA1c  

6 meses 

HbA1c  

12 meses 

HbA1c  

Global 

N % N % N % N % 

HbA1c ≤7% 6 28,6 6 37,5 10 66,7 11 52,4 

HbA1c >7 ≤8% 5 23,8 6 37,5 3 20,0 6 28,6 

HbA1c >8 ≤9% 6 28,6 1 6,3 1 6,7 2 9,5 

HbA1c >9 ≤10% 2 9,5 1 6,3 0 0,0 1 4,8 

HbA1c > 10% 2 9,5 2 12,5 1 6,7 1 4,8 

Total 21 100,0 16 100,0 15 100,0 21 100,0 

Tabela IX 

 

  



Sobre a terapêutica anti-diabética realizada 

Observaram-se, ainda, repercussões ao nível da terapêutica anti-diabética efectuada (ver 

tabela X), com 33,3% (7) dos doentes a sofrerem alterações à terapêutica, posteriores à 

terapêutica com Sitagliptina: 19,0% (4) viram reduzidas as doses de fármacos usados 

previamente, 4,8% (1) retiraram fármacos ao esquema terapêutico e 9,5% (2) viram 

aumentadas as doses dos fármacos usados em associação com a Sitagliptina. 

 

 
N % 

Não 14 66,7 

Sim – Reduziu dose de outros fármacos 4 19,0 

Sim – Aumentou dose de outros fármacos 0 0,0 

Sim – Retirou outros fármacos 1 4,8 

Sim – Acrescentou outros fármacos 2 9,5 

Total 21 100,0 

Tabela X 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O tratamento com sitagliptina aumentou a proporção de doentes a atingir a meta de controlo 

glicémico de HbA1c≤7% (10 doentes com HbA1c>8% antes da intervenção vs. 4 indivíduos 

com HbA1c>8% após 6 meses e 2 indivíduos com HbA1c>8% após 12 meses de intervenção), 

demonstrou uma tendência para a diminuição do número e/ou dose de fármacos 

hipoglicemiantes necessários para o controlo da diabetes nesses mesmos doentes (apenas 

dois doentes viram, posteriormente, aumentadas as doses dos fármacos usados em 

associação com a sitagliptina, sendo que se tratavam de indivíduos com HbA1c basais 

elevadas, comparativamente aos restantes indivíduos da amostra – HbA1c: 8,8% e 9,7% vs. 

HbA1c média da amostra: 7,9% - tratando-se ainda de indivíduos a quem, por altura da 

introdução da sitagliptina, foram retirados fármacos ou diminuídas as doses de 

hipoglicemiantes anteriormente utilizados) e revelou segurança e tolerabilidade importantes 



pela diminuída frequência de efeitos laterais e pelo reduzido número de indivíduos a 

suspenderem a sua utilização.  

Todos estes achados são de extrema importância no perfil de um fármaco anti-diabético, 

sobretudo quando se está perante uma população alvo como aquela aqui descrita: envelhecida 

(com todas as implicações que daqui possam advir, nomeadamente, pelo risco aumentado de 

hipoglicemias e menor tolerância a estes eventos, pelo compromisso de sistemas orgânicos e 

sua tradução sobre funções vitais importantes), polimedicada e com várias co-morbilidades de 

relevo. 

Adicionalmente, numa amostra constituída por 21 elementos, e para o período de follow-up 

máximo disponível, a terapêutica com sitagliptina traduziu-se numa melhoria do controlo 

glicémico em 15 indivíduos (71,4%), com apenas 5 indivíduos (23,8%) a verem aumentada a 

sua HbA1c no final da intervenção. No entanto, este agravamento poderá justificar-se pelo 

facto de, aquando da introdução da sitagliptina, 4 destes indivíduos terem reduzido a dose dos 

fármacos anteriormente utilizados para o controlo da diabetes. O outro indivíduo em que se 

observou subida da HbA1c, apesar de não ter sofrido alterações à terapêutica, apresentava já 

valores de HbA1c considerados ideais, e que se mantiveram nessa faixa (HbA1cinicial =5,3%; 

HbA1cfinal =5,8%). Esta última situação foi comum à verificada no único indivíduo em que a 

HbA1c não sofreu qualquer variação (apresentava já um controlo glicémico considerado ideal: 

HbA1c=5,5%). 

Globalmente, revelou ainda diminuir os valores de HbA1c nos diferentes subgrupos definidos 

por índices demográficos (grupo etário, sexo) e de caracterização de doença (terapêutica 

efectuada, controlo glicémico), resultados concordantes com outros já publicados, ainda que 

derivados de estudos com características diferentes (ver tabela XI). Teria sido interessante 

perceber se, tal como sugerido noutros ensaios (Richter et al, 2008), em doentes com diabetes 

de início mais recente se observariam maiores reduções de HbA1c, mas tal não foi conseguido 

por impossibilidade de acesso a essa informação (duração da doença. O que foi perceptível foi 

que, ao contrário do descrito por outros autores (Nauck et al, 2007), se verificou uma 

consistência do efeito hipoglicemiante da sitagliptina ao longo do tempo: enquanto que os 

referidos autores demonstraram uma estabilização dos valores da HbA1c a partir das 24 

semanas de utilização, nesta amostra a eficácia da sitagliptina foi ligeiramente superior no 

segundo semestre de utilização do fármaco (ΔHbA1c0-6meses=0,30 vs. ΔHbA1c6-12meses=0,69). No 

entanto, este resultado deve ser cuidadosamente interpretado pelo facto de não se tratar de 

uma comparação directa de dois períodos de follow-up nos mesmos indivíduos (para alguns 

dos indivíduos apenas foi possível avaliar o efeito terapêutico da sitagliptina por 6 meses, pelo 

que o período de follow-up dos 0-6 meses inclui maior número de indivíduos que o período dos 



6-12 meses; assim, não podendo descartar-se a possibilidade de se estar perante grupos 

amostrais heterogéneos, a validade de um paralelismo entre os dois períodos é limitada). 

Tal como para outros agentes hipoglicemientes, e já demonstrado por outros autores (Aschner 

et al, 2006), a sitagliptina mostrou ainda uma propensão para reduções maiores da HbA1c nos 

doentes com HbA1c basal mais elevada. O reduzido número de indivíduos em alguns dos 

subgrupos (de escalão de HbA1c basal) poderá justificar alguns dos resultados não 

concordantes com esta tendência. Esta característica da sitagliptina, descrita desde os 

primeiros ensaios de eficácia realizados, aliada à sua segurança e tolerabilidade, é um dos 

maiores pontos de interesse da utilização deste fármaco, pela frequente dificuldade em se 

obter um controlo glicémico ideal em indivíduos com diabetes de longa duração (situação que 

se espera tanto mais prevalente, quanto mais envelhecida a população). 

Relativamente a outros índices estudados, também se observaram diferenças 

comparativamente a resultados obtidos noutros estudos. Enquanto que, de uma maneira geral, 

a literatura aponta no sentido da sitagliptina apresentar um efeito neutro sobre o peso, na 

nossa amostra verificou-se, para este índice, uma tendência semelhante à da HbA1c: uma 

variação negativa, ligeiramente superior nos segundos seis meses de utilização do fármaco. A 

excepção foi para o período de follow-up dos 0-6 meses em que estes índices praticamente 

não variaram (variação neutra). Este resultado pode estar, no entanto, enviesado por variáveis 

não controladas. Dado tratar-se de uma amostra com um IMC médio traduzindo obesidade 

(IMC=32 kg/m2), poderão durante o período de intervenção, ter sido instituídas medidas de 

controlo de peso (nomeadamente aquelas baseadas em alterações do estilo de vida, como a 

dieta e o exercício físico) como forma de corrigir essa situação. Desta forma, não se pode 

descartar um eventual enviesamento na origem destes resultados. 

Para além da eficácia, pretendia-se também estudar a segurança da utilização da sitagliptina 

numa população com as características aqui apresentadas. Assim, foram essencialmente 

avaliados a frequência de efeitos laterais e a tolerabilidade do fármaco. Particularizando, e tal 

como já referido, os efeitos laterais revelaram-se relativamente pouco frequentes (a reduzida 

dimensão da amostra, poderá justificar uma sobre-representação), com apenas três indivíduos 

a reportá-los (15,5%), número que vai de encontro aos obtidos em outros estudos (Charbonelle 

et al, 2006: 9,7%; Aschner et al, 2006: 9,7%), em que não se observou diferença 

estitisticamente significativa relativamente à utilização de placebo. Os efeitos laterais relatados 

consistiram em hipoglicemias (3,8%) – com necessidade de terceiros para a sua resolução – e 

sintomas gastrointestinais (7,7%), similarmente ao descrito noutra bibliografia consultada: 

respectivamente, 1,3% e 11,9% por Charbonelle e colegas, e 9,7% e 16,4% por Aschner e 

colegas. Dado o perfil de segurança descrito para o fármaco, decorrente de o seu mecanismo 

de acção ser dependente dos níveis glicémicos (o aumento da produção da insulina só se 



verifica na presença de hiperglicemia), deverá considerar-se a possibilidade de a ocorrência de 

hipoglicemias (ainda que em apenas um indivíduo) estar relacionada com outros factores não 

controlados. Assim, é de ressalvar que o único indivíduo em que tal foi descrito se encontrava 

medicado com sitagliptina em associação com insulina, (HbA1c basal: 7,6%), podendo 

justificar-se a hipoglicemia pela diminuição das necessidades de terapêutica insulínica. Desta 

forma, torna-se perceptível que o perfil de segurança da sitagliptina é semelhante ao de outros 

anti-diabéticos orais, com a ocorrência de efeitos adversos relativamente inespecíficos e 

comuns a tantas outras classes farmacológicas (no que concerne ao atingimento 

gastrointestinal, em particular). No entanto, é de salientar que estudos inicialmente realizados 

em animais, e posteriormente transpostos para humanos, relatavam como efeitos laterais 

associados a este fármaco o aumento da susceptibilidade a infecções, nomeadamente, do 

tracto respiratório superior (Davidson et al, 2008; Richter et al, 2008). A ausência de referência 

a esse tipo de episódio nos processos clínicos impossibilitou a avaliação desta situação e 

poderá justificar-se pelo desconhecimento de eventual associação à toma medicamentosa. Um 

estudo de intervenção permitiria ultrapassar esta limitação, através da realização de perguntas 

dirigidas a aspectos estabelecidos como de interesse, como por exemplo, a existência deste 

tipo de eventos adversos associados à utilização da sitagliptina. 

Ficam, assim, patentes várias limitações neste estudo. A principal é, desde logo, o reduzido 

tamanho da amostra utilizada que retira poder e consistência estatística a eventuais 

associações encontradas (validade interna) e compromete uma generalização dos resultados a 

uma população de maiores dimensões e variabilidade individual (validade externa). Por este 

motivo, todos os resultados aqui apresentados merecem interpretação ponderada e ajustada a 

estas circunstâncias. Por outro lado, tratando-se de um estudo observacional retrospectivo, 

algumas considerações deverão ser feitas: 

Primeiro, os dados e informação utilizados na análise estatística foram recolhidos do processo 

clínico do doente, o que condiciona, logo à partida, limitações quanto à qualidade da 

informação, que passa a estar dependente da fonte – o doente, com toda a subjectividade 

inerente a si e à expressão da sua condição – e do sujeito que a registou – médico 

endocrinologista. Por outro lado, os dados foram obtidos retrospectivamente, ou seja, na posse 

de toda a informação e perante uma evolução cronológica já conhecida. Assim, deverá ser 

ponderada a possibilidade de erros ou viéses de informação durante a colheita de dados dos 

processos clínicos, e suas implicações em eventuais associações encontradas. 

Segundo, o carácter observacional do estudo limitou a possibilidade de controlo de variáveis 

relacionadas com o consumo da sitagliptina, nomeadamente, a dose, frequência e 

características da administração (que foi assegurado pelo próprio doente), com eventuais 

implicações nos resultados terapêuticos. No mesmo sentido, a ausência de um grupo de 



controlo compromete o estabelecimento de associações estatisticamente significativas. Desta 

forma, os resultados obtidos não são tão definitivos quanto os resultados eventualmente 

obtidos a partir de um estudo de intervenção randomizado, desenhado para avaliar a eficácia 

terapêutica deste anti-diabético oral.  

Ainda assim, e mesmo com todas as limitações já descritas, todos os resultados obtidos, 

enquanto medidas absolutas (frequências, percentagens, médias) são passíveis de 

comparação com dados estatísticos já publicados, cumprindo-se assim o principal objectivo do 

ensaio: a caracterização da utilização clínica e aferição de índices de eficácia e segurança da 

sitagliptina, numa população com as características seleccionadas. 

 

Referência 

 

 

Características do estudo 

 

 

Follow-up 

(meses) 

 

Basal: 

HbA1c (%) 

Peso (kg) 

IMC (kg/m
2
) 

ΔHbA1c 

(%) 

 

% a atingir  

HbA1C≤7% 

 

ΔPeso 

(kg) 

 

Nauck et al Sit+Met vs. Glip+Met 12 
7,5 

89,5 

31,2 

-0,67 63% -1,5 

Aschner et al Sit vs. placebo 6 
8,0 

85 

30,3 

-0,61 41% Neutro 

Charbonnel et al Sit+Met vs. Sit+placebo 6 
8,0 

86,7 

30,9 

-0,67 47% Neutro 

Rosenstock et al Sit+Piog vs. Sit+placebo 6 
8,1 

90,9 

32 

-0,85 45% +1,8 

Resultados deste 

estudo 
Sit. 10* 

7,9 

83,6 

31,8 

-0,72 52,4% -0,6 

* follow-up médio (calculado a partir do follow-up máximo disponível para cada indivíduo: 6 ou 12 meses)  

HbA1c – Hemoglobina glicosilada;    ΔHbA1c – Variação da HbA1c;    ΔPeso – Variação do peso;     
Sit – Sitagliptina; Met – Metformina;    Glip – Glipizida (sulfonilureia);    Piog - Pioglitazona 

Tabela XI 
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