
Diretrizes
Diretriz brasileira baseada em evidências sobre prevenção de doenças
cardiovasculares em pacientes com diabetes: posicionamento da SBD, da SBC e da SBEM

Material suplementar
O estudo EXSCEL1 (Exenatide Study of Cardiovascular 

Event Downing) comparou o efeito da exenatida de liberação 
prolongada versus placebo, quando adicionado ao cuidado 
usual nos pacientes com diabetes tipo 2, para os desfechos 
compostos: morte CV, infarto do miocárdio não fatal ou AVC 
não fatal. Exenatide, uma vez por semana, não aumentou a 
incidência de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE), 
em comparação com o placebo (HR: 0,91; IC95%, 0,83-1,00; 
p < 0,001 para não inferioridade). Houve também menos 
eventos CV observados no braço exenatida [839 (11,4%) vs. 905 
(12,2%)] no grupo comparador, embora o objetivo de eficácia 
primário de uma redução superior no MACE tenha perdido a 
significância estatística (p = 0,061). Além disso, em uma análise 
secundária pré-especificada, os pacientes do grupo exenatida 
apresentaram incidência de mortalidade geral 14% menor  
(HR: 0,86; IC95%: 0,77-0,97).

O estudo FOURIER2 incluiu 27.564 pacientes com 
doença cardiovascular prévia e em regime de tratamento 

com estatinas de moderada a alta intensidade em 
1.272 centros em 49 países. A maioria dos pacientes 
(81%) apresentava história de doença coronária isquêmica 
prévia; (19%) AVC prévio; e (13%) doença arterial periférica 
sintomática. O colesterol LDL médio basal (LDL-C) foi de 
92 mg/dL. Condição para inclusão era LDL-C ≥ 70 mg/dL 
ou não HDL-C ≥ 100 mg/dL e estarem em terapia otimizada 
com estatinas. Os resultados mostraram que o inibidor da 
PCSK9 (evolucumabe) reduziu de maneira semelhante 
o risco de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, hospitalização por angina 
instável ou revascularização coronariana em diabéticos 
e não-diabéticos. Não houve diferenças entre os grupos 
não diabéticos e diabéticos em relação a eventos adversos 
Iincluindo novos casos de diabetes (incluindo diabetes de 
início recente e eventos neurocognitivos), com exceção das 
reações do local de injeção, que foram mais comuns com 
evolocumabe (2,1% vs. 1,6%).
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