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avalia o risco de pacientes com 
diabetes tipo 2 de desenvolver 
Insuficiência Cardíaca
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A diabetes tipo 2 é um distúrbio metabólico 
que afeta mais de 15,7 milhões brasileiros1, 
com previsão de crescer 38% até 20452. O 
sedentarismo e o consumo de alimentos ricos em 
açúcares e gorduras contribuem para este cenário.3

Portadores de diabetes tipo 2 apresentam mais 
chances de desenvolver doenças cardiovasculares: 
estudos demonstram que até 46% dos pacientes 
terão alguma complicação cardiovascular durante a 
vida, principalmente a insuficiência cardíaca (IC).4,5

Uma ferramenta que pode ajudar na avaliação 
de risco para desenvolvimento de IC em 
pacientes com diabetes tipo 2 é o NT-proBNP, 
um biomarcador produzido pelo coração em 
situações de estresse6 que indica a gravidade do 
comprometimento cardíaco.

Diante deste potencial de diagnóstico preventivo, 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou, em novembro de 2021, uma nova 
indicação do exame Elecsys® NT-proBNP capaz de 
identificar, de forma antecipada, o risco de pessoas 
com diabetes tipo 2 desenvolverem IC.

Risco de morte 4 a 8 
vezes maior em comparação 
com pacientes diabéticos sem 
insuficiência cardíaca.9,10,11

De acordo com um dos estudos que embasaram 
a aprovação pelo órgão regulador, um aumento 
acentuado nos níveis de NT-proBNP pode ser detectado 
em pacientes com diabetes tipo 2 já seis meses antes 
da hospitalização por IC7. – um resultado de NT-proBNP 
> 125 pg/mL indica risco de doenças cardiovasculares.

O exame é feito a partir de uma simples coleta de 
sangue, e já está disponível em laboratórios de 
todo o Brasil para outras indicações. A novidade é a 
possibilidade de identificar pessoas com alto risco 
para IC sem histórico prévio da doença.

O principal objetivo do teste é avaliar o risco 
em pacientes diabéticos, de modo a permitir o 
acompanhamento e uso do tratamento adequado  
no tempo certo.8

Os especialistas podem, assim, ter uma conduta 
clínica mais assertiva a partir da avaliação de risco 
personalizada da população diabética, o que permitirá 
a otimização de tratamentos cardioprotetores, 
preservação da saúde cardiovascular do paciente e 
de sua qualidade de vida, evitando hospitalizações e, 
especialmente, mortes.8

IC ocorre em 32% das 
pessoas com diabetes tipo 2 –  
e 50% destes pacientes morrem 
por causa da IC.

16,8 milhões 
de doentes no Brasil

São afetados 
por IC

Destes, 50% 
morrem da doença

112% mais chances de IC 
em portadores de diabetes tipo 2.4

32%
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As doenças cardiovasculares são a principal causa 
de morte no mundo. Entre elas, a insuficiência 
cardíaca é motivo prevalente de internações 
no Brasil. A IC acontece quando o coração 
tem dificuldade para bombear o sangue para o 
organismo. Hipertensão, diabetes, sedentarismo 
e má alimentação maltratam o coração, que, 
aos poucos, perde a capacidade de funcionar 
corretamente e aumenta de tamanho para 
compensar a necessidade de maior esforço.

O problema não se resume ao crescimento do 
tamanho do coração ou à falta de fôlego para subir 

escadas: está relacionado a um alto volume de 
mortes e debilitações. “A IC é tão grave que um em 
cada quatro pacientes acaba retornando ao hospital 
em até um mês depois da alta e mais da metade dos 
pacientes morrem dentro de cinco anos. A taxa de 
mortalidade supera a de cânceres como de intestino, 
de mama e de próstata”, afirma Humberto Villacorta 
Júnior, professor associado de cardiologia na 
Universidade Federal Fluminense (UFF).

Segundo o endocrinologista João Eduardo Nunes 
Salles, professor adjunto da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

Insuficiência cardíaca: 
como ela ocorre?

95% maior o risco de IC entre mulheres 
portadoras de diabetes tipo 29

64% maior o risco de IC entre diabéticos que 
atrasam em um ano o início do tratamento preventivo10

74% maior o risco de IC entre homens 
portadoras de diabetes tipo 29

a IC é a primeira complicação mais importante 
dos pacientes com diabetes. “Estudos mostram 
que para o diabetes tipo 2 o risco de insuficiência 
cardíaca é extremamente elevado: 95% para as 
mulheres e 74% para homens”, completa.

“A identificação precoce é importantíssima para 
que se possa mudar a história da doença, e hoje 
nós temos como fazer isso. Entre os pacientes 
com diabetes tipo 2 sem histórico de problemas 
cardiovasculares, o atraso de um ano no 
tratamento preventivo aumenta em 64% o risco 
de IC”, diz Salles.
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O exame Elecsys® NT-proBNP é considerado padrão ouro para diagnósticos de insuficiência 
cardíaca. Sua recente aprovação pela Anvisa permite identificar, dentre pacientes com diabetes, 
os que têm mais chance de desenvolver IC.11,12

O teste é feito a partir de coleta de sangue e já é realizado por laboratórios no Brasil para outras 
indicações há 15 anos, tanto para avaliações eletivas quanto no ambiente de pronto-socorro, 
já que os sintomas da insuficiência cardíaca – falta de ar, inchaço nas pernas e cansaço – são 
comuns a outras doenças. 

Com acesso a essa nova ferramenta, endocrinologistas, cardiologistas e geriatras poderão apoiar 
suas decisões clínicas a partir de avaliação de risco personalizada da população diabética, assim 
como na realização de tratamentos cardioprotetores e na obtenção de melhora nos resultados 
gerais dos pacientes.13-15

No caso de pacientes diabéticos classificados como de alto risco para desenvolver IC, 
foi comprovado que, ao longo de dois anos de acompanhamento intensificado, a taxa de 
hospitalização ou morte devido a doença cardíaca pode ser reduzida em 65% em comparação 
com os pacientes que não receberam a mesma atenção médica.14

“É um grande avanço podermos contar, agora, com esse novo teste para avaliar os riscos 
de forma precisa e antecipar a conduta mais adequada para aqueles pacientes cujo 
acompanhamento intenso pode prevenir complicações e, mesmo, o óbito”, afirma Villacorta.

Como funciona o  
Elecsys® NT-proBNP?
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Concentre os recursos em pacientes  
que precisam de cuidados intensificados

Entre pacientes com 
DM2 sem histórico de 
DCV, um atraso de 1 
ano na intensificação 
do tratamento foi 
associado a 64%  
de aumento no risco 
de IC1

NT-proBNP  
<125 pg/mL

Baixo risco de IC

Aumento do risco 
de IC

Nenhuma ação 
necessária por  

um ano16

Avaliação 
avançada de  

risco CV

Repete o teste  
em 12 meses

Intensificação 
oportuna do 
tratamento 

cardioprotetor

Melhores resultados de IC em 
comparação com pacientes 
que não receberam 
tratamento intensificado17,18

Teste de 
sangue 
simples para 
NT-proBNP

NT-proBNP  
>125 pg/mL
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Vantagens do 
Elecsys® NT-proBNP 
para deteção de IC

Eficiência

Melhor diagnóstico de IC, 
diminuição do número de 
ecocardiogramas (custos) 
e do tempo gasto no 
pronto-atendimento;

Planejamento

Melhora a qualidade da 
alta hospitalar, evitando 
readmissões precoces;

Monitoramento 

Instrumento objetivo e 
simples para acompanhar 
a condição do paciente e 
melhorar os desfechos.
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Por que o Elecsys®  
NT-proBNP vale a pena?

Nos últimos 5 anos, mais de 2.800 artigos 
científicos foram publicados correlacionando 
NT-proBNP e insuficiência cardíaca.19

20% a 49% dos custos totais do 
tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 
tem relação com complicações por doenças 
cardiovasculares.21

10 mil dólares são poupados, em média, no 
tratamento de pacientes com diabetes que não 
apresentam complicações cardíacas.21

Redução de 65% nas taxas de hospitalização 
ou morte em pacientes diabéticos com 
acompanhamento intensificado por dois anos.20

Brasil: 
3º país que mais gasta  
com diabetes no mundo 
5º país com mais diabéticos
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A Roche é uma empresa global, pioneira em produtos 
farmacêuticos, diabetes e de diagnóstico, dedicada a 
desenvolver avanços na ciência para melhorar a vida 
das pessoas. Aliando a capacidade e o conhecimento 
na ciência baseada em evidências, das divisões 
Farmacêutica e Diagnóstica, atua oferecendo 
medicina personalizada. No Brasil, cocriamos 
soluções com todo ecossistema de saúde.

É considerada a maior empresa de biotecnologia do 
mundo, com medicamentos diferenciados nas áreas 
de oncologia, imunologia, infectologia, oftalmologia e 
doenças raras e do sistema nervoso central. Também 
é líder mundial em diagnósticos in vitro e tecidual do 
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Sobre a Roche
câncer, além de ser pioneira no controle do diabetes. 
Nos últimos anos, a Roche investiu em parcerias com 
foco em perfis genômicos e em Dados do Mundo 
Real (Real World Data), tornando-se líder do setor em 
conhecimentos médicos.

Fundada em 1896, a Roche busca constantemente 
meios mais eficazes para prevenir, diagnosticar e tratar 
doenças, contribuindo de modo sustentável para a 
sociedade. A empresa também visa melhorar o acesso 
de pacientes às inovações médicas, trabalhando em 
parceria com todos os públicos envolvidos. Mais de 
30 medicamentos desenvolvidos pela Roche estão 
incluídos na Lista de Medicamentos Essenciais da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), entre eles, 
antibióticos, antimaláricos e medicamentos contra 
o câncer que salvam vidas. Além disso, pelo 12º ano 
consecutivo, a Roche foi reconhecida como uma das 
empresas mais sustentáveis na Indústria Farmacêutica 
pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI).

Com sede na Basileia, Suíça, o Grupo Roche atua em 
mais de 100 países e, em 2020, empregou mais de 
100.000 pessoas em todo o mundo. No mesmo ano, 
a empresa investiu 12,2 bilhões de francos suíços 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e suas vendas 
alcançaram 58,3 bilhões de francos suíços. Para mais 
informações, clique aqui.
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