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Epidemiologia
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Diabetes tipo II

Epidemia….

No mundo :

Uma em cada 11 pessoas tem diabetes.
O diabetes acomete homens com maior frequencia .
Cerca de 215,2 milhões de homens têm a doença, enquanto 199,5 milhões são

mulheres.
Em 2040, a estimativa é 328,4 milhões (H) e 313,3 milhões (M).
12% dos gastos globais com saúde estão ligados ao diabetes - U$ 673 bilhões

1 em 7 recém-nascidos são afetados pelo diabetes gestacional.

No Brasil:

Fonte: federação internacional de diabetes

Países desenvolvidos e em desenvolvimento
Urbanização - Industrialização
Estilo de vida : sedentarismo, hábitos alimentares que predispõem ao acúmulo
de gordura corporal

Obesidade
Transição nutricional : da desnutrição para o excesso de peso
Aumento da expectativa de vida das populações

Subdiagnóstico, diagnóstico tardio, tratamento inadequado

Fisiologia e fisiopatologia
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Receptores nas células e sinais intracelulares
Os receptores de insulina são uma combinação de quatro subunidades que se
mantêm unidas por meio de ligações dissulfelto. Duas subunidades (alfa), que se
situam inteiramente do lado externo e duas subunidades beta, que penetram
através da membrana, projetando-se no citoplasma.
Transportadores de glicose
GLUT-1: localizado no cérebro, eritrócitos,
endotélio e células beta pencreáticas;
GLUT-2: localizados no intestino delgadoíleo, fígado, células beta pancreáticas;
GLUT-3: localizados nos neurônios,
placenta (trofoectoderma).
GLUT-4: é o chamado transportador de
glicose insulino-sensível, cujo principal
papel é proporcionar a captação de glicose
insulino-mediada em tecidos adiposo e
muscular, tecidos que expressam
especificamente, mas não unicamente, a
proteína GLUT-4;

Resistência insulínica
Diminuição na ação da insulina, na secreção da insulina e na utilização da glicose
Alteração no metabolismo dos lipídeos

Síndrome metabólica
resistência a insulina
obesidade central
dislipidemia
hipertensão arterial.

Consequências da glicemia permanentemente
elevada:
Doença cardiovascular: primeira causa de mortalidade de indivíduos com DM2;

Retinopatia: principal causa de cegueira adquirida
Nefropatia: uma das maiores responsáveis pelo ingresso a programas de diálise e
transplante
Neuropatia
Pé diabético : importante causa de amputações de membros inferiores

Tratamento
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Medicamentos anti diabéticos
•Biguanidas (Metformina) – melhora a sensibilidade a insulina no fígado

•Sulfonilúreas (Glibenclamida, Glipizide) - Estimula a secreção de insulina pelas células beta
pancreáticas
• Liberadores Insulina prandial (Repaglinida) - Estimuladores rápidos da secreção de
insulina pelas células beta pancreáticas
•Inhibidores glucosidase alfa (Acarbose) - Retardo na absorção dos carboidratos no tracto
GI
• Tiazolidinediones(RSG, pioglitazone) - Melhora a sensibilidade a insulina, particularmente
no músculo e tecido adiposo

• Insulina - Diminui a liberação de glicose hepática, aumento no uso da glicose, suprime a
lipólisis

Plantas hipoglicemiantes
Os mecanismos de ação das plantas hipoglicemiantes incluem aumento na secreção de
insulina, melhora no aproveitamento da glicose pelos músculos, diminuição da absorção
de glicose pelo intestino e diminuição da transformação do glicogênio em glicose.
As plantas usadas para o tratamento do diabetes têm como substâncias ativas flavonóides,
taninos, ácidos fenólicos e alcalóides. Os taninos tendem a melhorar o funcionamento das
células Beta aumentando a secreção de insulina. A quecetina é antioxidantee age por
diferentes mecanismos prevenindo a peroxidação lipídica.

Estudo desenvolvido pelo Diabetes Prevention
Program Research Group, conduzido nos EUA,

no qual a tentativa de prevenção farmacológica
da doença, por meio da metformina, trouxe
resultados piores que os observados com a
mudança do estilo de vida, com reduções no risco
de DM de 31% e 58%, respectivamente.

Outros estudos de prevenção primária de DM2
com intervenção farmacológica, conduzidos em
diferentes populações, empregando
medicamentos destinados ao tratamento da
obesidade ou do DM2, obtiveram sucesso na

redução de risco, embora de magnitude inferior à
alcançada com mudanças no estilo de vida

Ao tratar:
A1C entre 4% a 6% = faixa de resultados normais;
A1C entre 6% a 7% = diabetes moderadamente controlado;
A1C maior que 7% = diabetes mal controlado.

Plantas hipoglicemiantes
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Bauhinia forficata Link

Pata de Vaca

Parte usada: folhas
Principais componentes: alcaloides, flavonoides, mucilagens, óleos essenciais,
taninos, catecois, esteroides e heterosídeos cianogênicos e saponínicos

Pepato et al. (2002) ao observarem redução da glicemia sem alteração dos níveis
de glicogênio hepático descartaram a possibilidade de B. forficata atuar através
de redução de glicogenólise e sugeriram que a atividade antidiabética seja
resultante da inibição da gliconeogênese e redução de hormônios contraregulatórios de maneira semelhante às biguanidas. Rica em cromo.
Dose: Extrato seco (5:1) 800mg, três vezes ao dia.
Bastante segura!

Gymnema Sylvestre Rosc.

Gimnema

Parte usada: folhas
Principais componentes: saponinas triterpenóidicas (ác. gimnêmicos), glicosídeos
triterpênicos, proteínas e polipeptídeos.

Aumenta a liberação de insulina,
Estimula a captação de glicose pelas células

Gudmar: destruidora do açucar

Reduz a absorção de glicose pelo intestino
Redutor do apetite
Dose: 400mg a 800mg/ dia de extrato seco padronizado a 75% de ácido
gimnemico

Trigonella foenum-graecum L. Feno grego
Parte usada: sementes
Principais componentes: saponinas, mucilagens, glicideos, alcalóides, proteínas
Preparações aquosas ou etanólicas com as sementes mostram importante ação
hipoglicemiante em pacientes diabéticos. Possui efeito hipolipemiante, reduzindo
colesterol total, LDL, VLDL e triglicerídeos. ( Guani, 2003)
Dose: pó das sementes: 500 mg três vezes ao dia
extrato seco (5:1) 100 mg duas vezes ao dia
infusão: uma colher de chá para 200 ml de água fervendo, 2 a 3 vezes.

Vaccinium myrtillus

Mirtilo

Parte usada: frutos e folhas
Principais componentes: antocianidinas
Principal componente ativo, cor azul, proteção contra os radicais livres. Usada em
retinopatias, fragilidade capilar, alterações na permeabilidade capilar secundária a
hipertenção arterial, ateroesclerose e diabetes.
Mostra ação antiedematosa e vasoprotetora em estudos com animais.
Dose: extrato padronizado a 25% de antocianidinas --- 160 mg --- 1 a 3 vezes dia

Sesamum indico DC Gergelim
Parte usada: sementes
Principais componentes: ác. graxos, lignanas,
flavonóides, fitoesteróis, vit E e cálcio.

Outras opções:
Carqueja Baccharis trimera
Jamelão
Melão de São Caetano Momodica charantia

Caju Anacardium
Yacon
Estévia

Alho
Casca do maracuja

Allium sativum (garlic)
Anti-diabetic effects of ethanolic extracts derived from Allium sativum were measured in normal and streptozotocin induced diabetic
rats. Oral administration of the ethanolic extract of this plant for 14 days showed a reduction in the level of serum glucose, total

cholesterol triglycerides, urea, uric acid, creatinine, AST (aspirate aminotransferase), and ALT (aspirate aminotransferase). However,
this extract increased the serum insulin in diabetic rats, but not in normal ones. Comparing the performance of the garlic extract and 600

mg/kg of glibenclamide demonstrated that the anti-diabetic activity of the extract is more effective than glibenclamide (16). In another
study, it revealed that oral administration of ethanolic extract, juice, and oil of ripe bulb of Allium sativum reduces the blood glucose in
STZ-induced diabetic rats by stimulating insulin secretion from pancreas cells. Daily oral administration of 100mg/kg of garlic extract

significantly decreased plasma glucose levels by increasing plasma insulin levels (4).
Plants derived constituents with impending therapeutic values have been used long time to cure various diseases and disorders including Diabetes
mellitus (DM). Many of the medicinal plants and herbs are also part of our diet as spices, vegetables and fruits. In recent years, there is growing
evidence that plant-foods molecules, due to their biological properties, may be unique nutraceuticals and supplementary treatments for various
aspects of Diabetes mellitus. In this review, we addressed the potential efficacies of S-Allylcysteine (SAC), a sulfur containing amino acid, derived
from garlic, on Diabetes mellitus and other disorders. Substantiate with several in vitro, animal models and some human studi es, SAC revise
carbohydrate and lipid metabolism, alter hyperglycemia, hyperlipidemia and insulin resistance, recuperate adipose tissue metabolism, and improve
oxidative stress and stress-sensitive signaling pathways and inflammatory processes. In Conclusion, S-Allycysteine showed several beneficial effects
on various disorders and there is no scientific evidence against S-Allycysteine adverse effects, and proved that consumption of S-Allylcysteine has

Caso clínico
Homem, 59 a, professor universitário, casado. Sobrepeso com acúmulo de
gordura abdominal. Alimentação irregular, estresse cotidiano, irritabilidade. Faz
uso de Metformina e Losartana K. Pressão arterial 140x90mmHg e Hb glicada
7,5. Refere caminhadas de 50 minutos, três vezes por semana. Língua
aumentada de volume, pulso tenso.
Bauhinia forficata

extrato seco (1:5)

800mg

Gymnema sylvestre

extrato seco (75% antocianidinas) 300mg

Melissa officinalis

extrato seco (5:1)

30mg
por dose

Tomar uma dose antes do café da manhã, almoço e jantar

