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RESUMO EXECUTIVO
TECNOLOGIA: glicosímetro

CARACTERIZAÇÃO DA TECNOLOGIA: A maioria dos dispositivos de
monitorização de glicose no sangue (glicosímetros) consiste em tiras de teste de glicose e
da refletividade para determinar as concentrações de glicose no sangue total. A amostra
do sangue capilar é obtida através da punção dos dedos das mãos.
PERGUNTA: A monitorização domiciliar da glicemia capilar (MDGC) em pacientes
diabéticos tipo 2 é eficaz na melhora do controle metabólico, redução de complicações
agudas e crônicas, quando comparada à não monitorização?
BUSCA E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS: Realizou-se ampla busca
em bases de dados com o objetivo de encontrar as melhores evidências científicas,
representada por revisões sistemáticas (RS), meta-análises (MA) e estudos clínicos
randomizados e controlados (ECR). A pesquisa foi realizada com o vocabulário
estruturado das respectivas bases de dados: Descritores em Ciências da Saúde (DECS) na
LILACS, termos Emtree na EMBASE, e descritores MeSH (Medical Subject Headings),
na PUBMED, CRD e Clinical Trials. Foram incluídos ensaios clínicos controlados,
randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises realizadas com pacientes com
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) e uso da monitorização domiciliar da glicemia.
RESUMO DOS RESULTADOS SELECIONADOS: Nas RS de Welschen et al (2005),
Poolsup et al (2009) e Jonh et al (2010) foram metanalisados os ECR que avaliaram
isoladamente a eficácia da MDGC X sem MDGC. Nos 3 estudos, os efeitos foram
pequenos mas significativos a favor da MDGC. Towfigh et al (2008), McIntosh (2010)
Hou et al (2014) apresentaram em seus resultados uma série de análises de subgrupo, no
entanto, identificaram que o benefício da realização da MDGC permanecia pequeno
mesmo quando associado à fatores como educação em saúde, tempo de follow up e
algoritmos de tratamento. Farmer et al (2012) realizou metanálise reunindo dados
extraídos dos estudos originais. Na metanálise utilizando dados individuais dos pacientes
faltaram evidências convincentes para apoiar o uso rotineiro de MDGC em pacientes com
DM2. Na sua revisão, Kleefstra (2009) identificou uma relação inversa entre a qualidade
dos estudos e a eficácia da MDGC. Segundo o autor, os estudos de melhor qualidade
metodológica não encontraram efeitos da MDGC no controle glicêmico, enquanto os
estudos de pior qualidade sim. Barnard (2010) concluiu que a ausência de estudos de
qualidade metodológica dificulta o consenso sobre a realização da MDGC, que em sua
metanálise demonstrou ter um benefício pequeno em termos de controle glicêmico.
RECOMENDAÇÃO: Os estudos selecionados demonstraram que a MDGC é eficaz na
redução da HbA1c em pacientes com DM2 não usuários de insulina. Não foram
localizados estudos com os desfechos complicações agudas ou crônicas do diabetes.
Isoladamente parece que o efeito benéfico da MDGC é restrito a um perfil específico de
pacientes. A redução apresentada nos estudos é considerada estatisticamente significativa
mas clinicamente modesta. Considerando as diferentes intervenções que foram avaliadas
nos estudos, existem lacunas na identificação de um padrão de acompanhamento com uso
da MDGC no cuidado ao paciente com DM2. Ensaios clínicos randomizados devem ser
desenvolvidos a fim de avaliar qual perfil de pacientes com DM2, poderia se beneficiar
do uso da monitorização domiciliar da glicemia capilar.
A recomendação é fraca a favor da tecnologia.
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ABSTRACT
Technology: blood glucose monitoring device
Device Description: Most blood glucose monitoring devices consist of glucose test strips and
a reflectometer to determine glucose concentrations in whole blood. Some systems depend on
a glucose oxidase-colorimetric reaction that occurs when a drop of blood is placed on a
reagent-impregnated pad.
Question: The Blood Glucose Self Monitoring (BGSM) of patients with Type 2 Diabetes
Mellitus (T2DM) is effective in improving metabolic control, reduction of acute and chronic
complications, when compared to no monitoring?
Search and analysis of scientific evidence: We conducted a bibliographical search in
databases of scientific literature, with the structured vocabulary: Health Sciences Descriptors
(DECS) in LILACS, terms Emtree in EMBASE, and MeSH (Medical Subject Headings), in
PUBMED, CRD and Clinical Trials. Randomized Clinical Trials (RCT), Systematic Reviews
(SR) and Meta-Analyzes of patients with Type 2 Diabetes Mellitus and using home blood
glucose self-monitoring (BGSM) were included.
Summary of selected results: In the Welschen et al (2005), Poolsup et al (2009) and John et
al (2010) systematic reviews the authors showed the meta-analysis of the efficacy of BGSM
X without BGSM. In all three studies, the effect was small but significant in favor of BGSM.
Towfigh et al (2008), McIntosh (2010) and Hou et al (2014) showed in their results a number
of subgroup analyzes, however, found that the benefit to the completion of BGSM remained
small even when associated with factors such as health education, follow-up and treatment
algorithms. Farmer et al (2012) conducted meta-analysis compiling data extracted from the
original studies. In the meta-analysis using individual patient data lacked evidence to support
the routine use of BGSM in patients with T2DM. In its review, Kleefstra (2009) found an
inverse relationship between the quality of the studies and the effectiveness of BGSM.
According to the author, studies of better methodological quality found no effects of BGSM
in glycemic control, while studies of poorer quality yes. Barnard (2010) concluded that the
lack of methodological quality studies difficult consensus on the implementation of BGSM.
Their meta-analysis has demonstrated a small benefit in terms of glycemic control.
Recommendations: The selected studies showed that BGSM is effective in reducing
Glycated Hemoglobin (HbA1c) in patients with T2DM not using insulin. However, if is not
combined with diabetics management it seems that its beneficial effect is restricted to a
specific profile of patients. The reduction in HbA1c presented in the studies is considered
statistically significant but clinically modest. Considering the different interventions that were
evaluated in the studies, there are gaps in the identification of standard management with the
use of BGSM in patient care with T2DM. Randomized controlled trials should be developed
in order to assess which profile of patients with T2DM, could benefit from the use of BGSM.
The recommendation is weak in favor of technology.
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Contexto
Embora o uso de Monitorização Domiciliar da Glicemia Capilar (MDGC) seja
recomendado em Diabetes Mellitus Tipo 1 e Diabetes Mellitus Tipo 2 em indivíduos usuários
de insulina, não há consenso sobre a eficácia da MDGC em pessoas com DM2 não usuários
de insulina, principalmente por causa dos resultados inconsistentes de ensaios clínicos
randomizados bem como a partir dos estudos observacionais (IDF, 2009; Parkin, 2012).

Introdução
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais fontes de carga da
doença no Brasil (SCHIMIDT et al, 2011) e em 2010 cerca de 74% das mortes no nosso país
foram atribuídas às DCNT (WHO, 2011). A população brasileira passa por um processo de
envelhecimento, chegando ao final do século XX com um novo perfil demográfico,

e

consequentemente um novo perfil de doenças (IBGE, 2009).
A prevalência dessas doenças está sendo impulsionada por fatores que estão presentes
em todas as regiões do mundo: envelhecimento populacional, a urbanização rápida e não
planejada, e a globalização de estilos de vida pouco saudáveis. O uso do tabaco, o consumo
nocivo do álcool, dieta inadequada e a ausência de atividade física são alguns dos elementos
que estão por trás dos principais fatores de risco para essas doenças (WHO, 2009).
Wild et al (2004) fizeram estimativas de que o número de pessoas com diabetes irá
aumentar de 171 milhões em 2000 para 366 milhões em 2030. Em 1988, foi realizado um
estudo multicêntrico no Brasil com objetivo de estimar a prevalência de diabetes e tolerância
diminuída à glicose. Com base nos dados da pesquisa, quase a metade dos participantes (46%)
desconhecia o diagnóstico de diabetes. História familiar de diabetes, obesidade e
envelhecimento populacional foram apontados como os principais fatores de risco associados
ao diabetes (Malerbi & Franco, 1992).
Em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde - PNS, estimou que no Brasil 6,2% da
população de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de diabetes (IBGE,
2014). Considerando os fatores de risco, resultados obtidos no VIGITEL de 2013,
demonstraram que no conjunto das 27 cidades a frequência de adultos obesos1 foi de 17,5% e

1

Obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2)
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a frequência de adultos fisicamente inativos2 foi de 16,2% (BRASIL, 2014).

O aumento da prevalência do diabetes em países de baixa e média renda tem causado
relevante impacto econômico e social, tanto no que diz respeito aos encargos da doença,
quanto as causas de incapacidade, redução da qualidade de vida e morte, resultantes das
complicações da doença (IDF, 2013). Os resultados do Global Burden of Disease Study no
Brasil 3 para o ano de 1998, com ênfase no diabetes mellitus e suas complicações,
apresentaram entre os DALYs totais para diabetes, uma maior proporção de anos vividos com
incapacidade (AVI) em comparação com outros países. Retinopatia e neuropatia foram as
complicações que mais contribuíram para AVI. Nos Estados Unidos, em 2012, o custo
estimado do diabetes chegou a $245 milhões, dos quais, aproximadamente 29% gastos em
perda de produtividade (ADA, 2012).
O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias
heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos,
proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WHO,
1999).
A classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1999) e pela
Associação Americana de Diabetes (ADA, 2013) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1
(DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM gestacional. Tendo em vista
o objeto de estudo deste Parecer Técnico, serão abordados apenas os aspectos relacionados ao
DM2.
O DM2 é a forma presente em 90% a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na
ação e secreção da insulina. A maioria dos pacientes com essa forma de DM apresenta
história familiar de DM , sobrepeso ou obesidade. O DM2 pode ocorrer em qualquer idade,
mas é geralmente diagnosticado após os 40 anos. Os pacientes não dependem de insulina
exógena para sobreviver, porém podem necessitar de tratamento com insulina para obter
controle metabólico adequado (SBD, 2014; BRASIL, 2013).
O controle metabólico adequado é fundamental para a prevenção das complicações
agudas e crônicas da doença. A hemoglobina glicosilada (HbA1c) reflete a glicemia média ao
longo de vários meses e tem forte valor preditivo para complicações do diabetes (ADA,
2014). O estudo prospectivo UK diabetes (UKPDS) mostrou que em pacientes com DM2, o

2

O Vigitel classifica como fisicamente inativos todos os indivíduos que referem não ter praticado qualquer atividade física
no tempo livre nos últimos três meses e que não realizam esforços físicos relevantes no trabalho, não se deslocam para o
trabalho ou para a escola a pé́ ou de bicicleta (perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto ou 20 minutos por dia) e que
não participam da limpeza pesada de suas casas.
3
O indicador utilizado foi de anos de vida ajustados por incapacidade (DALY), utilizando uma taxa de desconto de 3%
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risco de complicações diabéticas foi fortemente associado com hiperglicemia prévia.
Qualquer redução da HbA1c provavelmente limitará o risco de complicações, com o menor
risco ainda de ser naqueles com valores de HbA1c na faixa normal (<6,0%) (UKPDS, 2000).
Descrição da Tecnologia: Glicosímetro
A maioria dos dispositivos de monitorização de glicose no sangue (glicosímetros)
consiste em tiras de teste de glicose e da refletividade para determinar as concentrações de
glicose no sangue total. A amostra do sangue capilar é obtida através da punção dos dedos das
mãos.
Os glicosímetros são compostos por uma fita reagente que entra em contato com um
reflectômetro. Na maioria dos sistemas, a glicose do sangue capilar é oxidada para ácido
glucônico e peróxido de hidrogênio após o contato do sangue nas fitas reagentes que contém
glicose oxidase ou peroxidase. Esta reação leva a uma alteração na cor da fita que pode ser
interpretada pelo método fotométrico ou pelo método amperométrico. Nos sistemas
fotométricos, o resultado da glicemia é obtido pela intensidade de mudança da cor. Nos
sistemas amperométricos, se utiliza a medida eletrônica da luz que é refletida da fita
reagente4.
Preço e Registro
A tecnologia discutida é abrangente e possui vários modelos. Os registros localizados
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) encontram-se no Anexo A. No
Banco de preços do Ministério da Saúde5 ela consta como monitor portátil, digital, sangue
capilar, quantitativo de glicose, até 600 mg/dl, até 10 s, 250 a 500 testes e custa R$54, 39.
Pergunta
O objetivo desse documento é analisar as evidências científicas disponíveis sobre a
eficácia da monitorização domiciliar da glicemia capilar no tratamento do diabetes mellitus
tipo 2.
4

U.S. Department of Health and Human Services. Food and Drug Administration. Review criteria assessment of
portable blood glucose monitoring in vitro diagnostic devices using glucose oxidase, dehydrogenase or
hexokinase
methodology
[cited
2009
Jun
14].
Available
from:
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm094134.htm

5

Fonte: http://aplicacao.saude.gov.br/bps/visao/consultaPublica/relatorios/geral/index.jsf
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Para sua elaboração, estabeleceu-se a seguinte pergunta, cuja estruturação encontra-se
apresentada no Quadro 1:
Quadro 1: Pergunta estruturada = PICO
População
Intervenção
Comparação
Desfechos

Pacientes diabéticos tipo 2 ou não usuários de insulina
Monitorização domiciliar da glicemia capilar = glicosímetros
Não monitorizar
controle metabólico (HbA1c) e complicações da doença (agudas e
crônicas)

Pergunta: A monitorização domiciliar da glicemia capilar (MDGC) em pacientes
diabéticos tipo 2 é eficaz para melhora do controle metabólico, redução de complicações
agudas e crônicas, quando comparada à não monitorização?
ESTRATÉGIAS DE BUSCA

Realizou-se ampla busca em bases de dados com o objetivo de encontrar as melhores
evidências científicas, representada por revisões sistemáticas (RS), meta-análises (MA) e
estudos clínicos randomizados e controlados (ECR).
A pesquisa foi realizada com o vocabulário estruturado das respectivas bases de
dados: Descritores em Ciências da Saúde (DECS) na LILACS, termos Emtree na EMBASE,
e descritores MeSH (Medical Subject Headings), nas demais bases conforme o quadro 2.
Quadro 2: Bases de dados
Medline via Pubmed
LILACS (Literatura científica e técnica da
América Latina e Caribe/BVS)
The Cochrane Library

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://lilacs.bvsalud.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/
search

Clinical Trials

www.clinicaltrials.gov

EMBASE

http://www.elsevier.com/online-tools/embase

Center for Reviews and Dissemination

http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ResultsPa

(CRD)

ge.asp
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Após a realização da busca, a seleção dos artigos foi realizada primeiramente pela
leitura dos títulos; em seguida dos resumos e, quando apropriado, pela leitura dos artigos na
íntegra.
Os critérios de inclusão utilizados foram: ensaios clínicos controlados, randomizados,
revisões sistemáticas e meta-análises. Diabetes Mellitus Tipo 2 e avaliação do uso da
monitorização domiciliar da glicemia. Não foram utilizados limites de busca para data,
idioma, idade ou doença de base.
Os critérios de exclusão foram: estudos que não fossem ensaios clínicos randomizados
e controlados; revisões sistemáticas e meta-análises de estudos não-randomizados, estudos
abertos, revisões narrativas, séries de casos, estudos observacionais e estudos que
investigaram a monitorização da glicemia nos outros tipos de Diabetes.
RESULTADOS DA BUSCA

As estratégias de busca utilizadas em cada base e o resultado encontrado em cada uma
estão disponíveis no Anexo B.
Como pode ser visualizado na Figura 1, o total de referências encontradas em todas as
bases foi de 247, que somadas à referências buscadas manualmente, totaliza 255 referências.
Foram retiradas 34 duplicatas, restando 221 títulos para avaliação. Pela avaliação dos títulos,
foram selecionados 98 artigos para avaliação de resumos. Após avaliação dos resumos, foram
excluídos 87 artigos, restando 36 artigos a serem revisados na íntegra, sendo que 20 estudos
foram considerados elegíveis.
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Elegibilidade

Seleção

Identificação

	
  

Publicações	
  identificadas	
  através	
  
da	
  pesquisa	
  nas	
  b ases	
  de	
  dados	
  
(n	
  =	
  247	
  )	
  
	
  

Publicações	
  adicionais	
  identificadas	
  
por	
  outros	
  meios	
  
(n	
  =	
  8	
  	
  )	
  
	
  

Publicações	
  excluídas	
  por	
  
título	
  e	
  resumo:	
  
-‐	
  tipo	
  d e	
  estudo:	
  74	
  
-‐	
  tipo	
  d e	
  intervenção:	
  68	
  
-‐	
  tipo	
  d e	
  participante:	
  43	
  
	
  

Publicações	
  após	
  a	
  remoção	
  das	
  duplicatas	
  
(n	
  =	
  221	
  	
  	
  )	
  
	
  

Artigos	
  com	
  texto	
  
completo	
  para	
  avaliar	
  
elegibilidade	
  
(n	
  =	
  36	
  	
  )	
  
	
  

Artigos	
  com	
  texto	
  
completo	
  excluídos:	
  
-‐	
  tipo	
  d e	
  estudo:	
  4	
  
-‐	
  tipo	
  d e	
  intervenção:	
  9	
  
-‐	
  tipo	
  d e	
  participante:	
  3	
  
	
  

Incluídos

Estudos	
  incluídos	
  
(n	
  =	
  20	
  )	
  

Figura 1 - Fluxograma da seleção de estudos para a elaboração do PTC
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RESULTADOS

Resultados do Ensaios Clínicos Randomizados
Foram selecionados 11 ECR sumarizados no Quadro 3. Para a avaliação da qualidade
da evidência apresentada (quadro 4), utilizou-se o modelo para avaliação da qualidade de
Ensaio Clínico Randomizado proposto pelas Diretrizes Metodológicas para Elaboração de
Pareceres Técnico-Científicos do Ministério da Saúde6 (BRASIL, 2011), baseada na tabela de
nível de evidência do Oxford Centre for Evidence Based Medicine.
A duração dos ECR variou entre 12 semanas e 12 meses e o n amostral variou entre 41
(Kleefstra, 2010) e 689 participantes (Guerci, 2003), com mais de 100 participantes na
maioria dos ensaios. Os ensaios incluíram apenas pacientes não usuários de insulina, mas nem
todos apresentaram especificação clara quanto ao tipo de agentes hipoglicemiantes orais.
A quantidade de verificações da MDGC variou bastante entre os estudos, podendo ser
determinada pelo número de vezes na semana (Guerci, 2003; Davidson, 2005; O’Kane, 2008;
Barnett, 2008; Franciosi, 2011 e Hirashima, 20103) ou pelo número de vezes ao dia
(Scwedes, 2002; Farmer, 2007; Duran, 2010; Kleefstra, 2010 e Kempf, 2013). Em todos
estudos os participantes foram orientados a realizar MDGC no caso de sintomas de
hipoglicemia. Apenas 4 estudos descreveram a adesão à MDGC, o que implica diretamente
nos resultados. Um dos estudos (Harashima, 2013), randomizou os participantes para MDGC
no dedo ou na palma da mão (e o controle) e descreveu perda de follow-up de apenas 2% dos
participantes.
Os ECR apresentaram diferentes modalidades em programas de educação dos
participantes. Os estudos Schwedes, 2002; Farmer, 2007; Barnett, 2008; Duran, 2010;
realizaram educação em saúde voltados à nutrição e realização de exercícios físicos com os
participantes antes do começo do estudo. Todos apresentaram resultados à favor da MDGC
acompanhada de programas de educação em saúde. Um total de 5 estudos, (Davidson, 2005;
O’Kane, 2008; Franciosi, 2011; Kempf, 2013 e Harashima, 2013) realizaram orientação antes
do começo do estudo e orientação conforme o resultado da monitorização, através de
algoritmos de tratamento. Kleefstra, 2010, foi o único estudo que não associou nenhuma outra
intervenção além da MDGC.
6

Foi realizada adaptação de GUYATT G e RENNIE D. Diretrizes para Utilização de Literatura Médica –
Fundamentos para a Prática Clínica da Medicina Baseada em Evidências). Ed. Artmed, 1a Ed., Porto Alegre,
2006.
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Os estudos Davidson, 2005 e Harashima, 2013, apresentaram método de cegamento
para aplicação dos algoritmos de tratamento e na análise estatística do desfecho,
respectivamente.
A HbA1c foi apontada como desfecho primário na maioria dos ECR. E apenas 4 não
realizaram análise por intenção de tratar (Schwedes, 2002; Kempf, 2013; Harashima, 2013).
Dois estudos declararam financiamento dos Ministérios de Saúde locais (Farmer, 2007
e Duran, 2010), oito estudos declararam financiamento da indústria (Schwedes, 2002;
Davidson, 2005; Barnett, 2008; O’kane, 2008; Kleefstra, 2011; Franciosi, 2011; Kempf,
2013; Harashima, 2013) e apenas um estudo não relatou claramente a fonte de financiamento
(Guerci, 2003).
Com relação ao principal desfecho analisado (redução HbA1c), os estudos Schwedes,
2002; Guerci, 2003; Barnett, 2008; Duran, 2010; Franciosi, 2011; Kempf, 2013; Harashima,
2013; demonstraram benefício da MDGC em comparação ao controle. Já os estudos
Davidson, 2005; Farmer, 2007; O’kane, 2008 e Kleefstra, 2011 não conseguiram demonstrar
redução significativa de HbA1c entre os grupos.
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Quadro 3. Característica dos ECR selecionados
Autor/Ano

Tipo de Estudo/ População

Intervenção

Desfechos

Schwedes,
2002

ECR, controlado, prospectivo,
multicêntrico, de grupos
paralelos
n=223
Pacientes DM2, idade entre 45
e 70 anos, diagnosticados há
pelo menos 3 meses, HbA1c
entre 7.5 e 10%.
ECR controlado, aberto
n=689
Pacientes DM2; HbA1c ≥ 7,5
e ≤ 11%; com idade entre 40 e
75 anos.
ECR
n= 88
DM2, não usuários de insulina

Randomizados em 2 grupos:
- intervenção: MDGC
- controle: sem MDGC

HbA1c

Randomizados em 2 grupos:
- Intervenção: MDGC
- Controle: sem MDGC,

HbA1c

6 meses

Randomizados em 2 grupos:
- Intervenção: MDGC
- Controle: sem MDGC

HbA1c

6 meses

ECR multicêntrico, grupos
paralelos;
n= 610
Pacientes com DM2; idade
entre 40 e 80 anos; HbA1c
entre 7 e 10%
ECR
n=184
Pacientes < 70 anos; recém
diagnosticados com DM2
ECR, aberto, grupos paralelos
n= 453
Pacientes com DM2; não
usuários de insulina; idade ≥
25 anos e com HbA1c ≥ 6,2%.

Randomizados em 2 grupos:
- intervenção: MDGC
- controle: sem MDGC

HbA1c

6 meses

Randomizados em 2 grupos:
1-intervenção: MDGC
2- controle: sem MDGC

HbA1c

1 ano

Randomizados em 3 grupos:
(1- controle): não MDGC,
cuidados padronizados
(2) MDGC menos intensa
(3) MDGC mais intensa

HbA1c

1 ano

Guerci, 2003

Davidson, 2005

Barnett, 2008

O’kane, 2008

Farmer, 2007

Followup
24
semanas

Resultados
A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
grupo MDGC: 1,0 ± 1,08%
grupo controle: 0,54 ± 1,41%
HbA1c melhorou em ambos os grupos durante o
período de 24 semanas com uma diferença
estatisticamente significativa entre os grupos no final
do estudo (IC 95% 0.11, 0.77; P = 0,0086).
A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
grupo MDGC: - 0,88 ± 1,54%
grupo controle: - 0,60 ± 1,54%
(P = 0,009).
A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
grupo MDGC: -0.8% ± 1.6%
grupo controle: -0.6% ± 2.1%
A diferença na redução entre os grupos não foi
significativa (IC 95%, -1.1, +0,6%)
A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
grupo MDGC: - 1.15 ± 1,14%
grupo controle: - 0,91 ± 1,29%
A diferença entre os grupos foi significativa: -0.24%
(IC 95%: -0.03, -0.45; p= 0.0265).
A diferença entre os grupos não foi significativa:
Início do estudo: −0.33 (IC 95%, −0.77, 0.51)
Fim do estudo: 0.07 (IC 95%, −0.25, 0.38)
A diferença entre os grupos não foi significativa:
entre grupo controle x grupo menos intensivo foi:
-0,14% (IC 95% de -0,35%, 0,07%) e
entre o grupo controle e grupo de intervenção mais
intensiva foi -0,17% (-0,37%, 0,03%).
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Duran, A.,
2010

Kleefstra, N.,
2010

Franciosi, 2011

Kempf, K.,
2013

Harashima, S.,
2013

ECR, paralelo
N=161
Pacientes recém
diagnosticados com DM2; não
usuários de insulina; 18-80
anos
ECR
N=41
Pacientes com DM2; idade
entre 18 - 70 anos; HbA1c
entre 7 e 8.5% no último ano;
não usuários de insulina
ECR, controlado de grupos
paralelos, aberto
N=62
Pacientes com DM2, idade
45>75 anos; com HbA1c entre
7% e 9%; não usuários de
insulina
ECR, grupos paralelos
n=146
Pacientes com DM2,
diagnosticados nos últimos 5
anos; idade ≤ 75 anos; não
usuários de insulina
ECR
N=137
Pacientes com DM2; idade ≥
20 anos; HbA1c ≥ 6.2%; não
usuários de insulina

Randomizados em 2 grupos:
- intervenção (recebeu
intervenção sobre estilo de vida e
realizou MDGC
- controle (recebeu tratamento
padrão baseado nos níveis de
HbA1c sem MDGC)
Randomizados em 2 grupos:
- intervenção: MDGC
- controle: sem MDGC e
tratamento padrão

-Regressão
HbA1c
<6%
- Remissão
HbA1c
entre 6,0%
e 6,4%.
HbA1c

1 ano

Randomizados em grupo
intervenção x grupo controle (3:1)
1- intervenção: MDGC, educação
e algoritmo de tratamento
2- controle: sem MDGC e
educação

HbA1c

6 meses

Randomizados em 2 grupos:
1- intervenção: MDGC;
orientação e 3 ligações telefônicas
do médico do estudo 2-controle:
não MDGC, receberam orientação

HbA1c

12
semanas

A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
intervenção: -0.5 ± 0.9% (p< 0.001)
controle: -0.2 ± 0.6% (p=0.38)
Não houve mudança significativa no grupo controle.

- MDGC no dedo
- MDGC na palma da mão
- controle: sem MDGC

HbA1c

24
semanas

Houve redução nos níveis de HbA1c nos 2 grupos de
intervenção:
MDGC dedo: mudança -0.23 ± 0.10% (p<0.05)
MDGC palma da mão: -0.16 ± 0.06% (p<0.05)
Em comparação com o grupo controle a redução foi:
MDGC dedo: -0.54% (IC 95%, -0.31, -0.77; p<0.05)
MDGC palma da mão: -0.48% (IC95%, -0.29, -0.67;
p<0.05)

1 ano

Regressão (HbA1c < 6%); P<0.001:
Intervenção: 39%
Controle: 5%
Remissão HbA1c (6.0%–6.4%); P<0.01:
Intervenção: 37%
Controle: 31%
A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
grupo MDGC: - 0.1 ± 0.9%
grupo controle: - 0,1 ± 0.8%
A diferença entre os grupos não foi significativa:
-0.05 (IC 95%, -0.51, 0.41; p=0.5)
A variação média da HbA1c entre o início e fim do
estudo foi:
intervenção: -1.2 ± 0.1%
controle: -0.7 ± 0.2%
A diferença entre os grupos foi significativa: -0,5%
(IC 95%, -0.9,
-0.0; P= 0.04)
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Quadro 4. Análise da qualidade da evidência dos ECR
SCHWEDES, U.,
2002
S
ND

GUERCI, 2003

Davidson, 2005

FARMER, 2007

BARNETT, 2008

O’KANE, 2008

S
ND

S
ND

S
S

S
S

S
S

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

N

N

N

N

Fora a intervenção experimental, os
S
grupos foram tratados igualmente?
As perdas foram significativas?
N
O estudo apresentou estimativa de
S
precisão para os efeitos do
tratamento?
Os pacientes do estudo são
S
semelhantes aos de interesse?
Os desfechos apresentados pelo
S
estudo são relevantes clinicamente?
Os potenciais conflitos de interesse
S
foram declarados?
S = sim
N = não
P= parcialmente

S

P (o algoritmo de
tratamento era
aplicado por
avaliador cego)
S

S

S

S

S
S

N
S

N
S

N
S

N
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

S

S

S

Parâmetros
O estudo foi randomizado?
A alocação dos pacientes nos grupos
foi sigilosa?
Os pacientes foram analisados nos
grupos aos quais foram
randomizados (a análise foi por
intenção de tratar)?
Os pacientes dos dois grupos eram
semelhantes com relação a fatores de
prognóstico
previamente
conhecidos?
O estudo foi cego?

ND = não disponível

NA= não se aplica
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Parâmetros
O estudo foi randomizado?
A alocação dos pacientes nos
grupos foi sigilosa?
Os pacientes foram analisados nos
grupos aos quais foram
randomizados (a análise foi por
intenção de tratar)?
Os pacientes dos dois grupos eram
semelhantes com relação a fatores
de
prognóstico
previamente
conhecidos?
O estudo foi cego?
Fora a intervenção experimental, os
grupos foram tratados igualmente?

Duran, A.,
2010
S
ND

Kleefstra, N., 2010

FRANCIOSI, 2011

Kempf, K., 2013

Harashima, S., 2013

S
S

S
ND

S
ND

S
ND

S

S

S

ND

ND

S

S

S

S

S

N

N

N

N

P (apenas intervenção
recebeu algoritmo de
tratamento)
S
S

S

P (apenas intervenção
recebeu algoritmo de
tratamento)
N
S

P (grupo intervenção
recebeu ligações
telefônicas)
N
S

P (na análise estatística
do desfecho)
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

As perdas foram significativas?
N
O estudo apresentou estimativa de
S
precisão para os efeitos do
tratamento?
Os pacientes do estudo são
S
S
semelhantes aos de interesse?
Os desfechos apresentados pelo
S
S
estudo são relevantes clinicamente?
Os potenciais conflitos de interesse
S
S
foram declarados?
S = sim
N = não
P= parcialmente ND = não disponível
NA= não se aplica

S
S
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Resultados das Revisões Sistemáticas
Foram encontradas 9 revisões sistemáticas, das quais 8 realizaram metanálise,
sumarizadas esquematicamente no Quadro 5.
Para a avaliação da qualidade da evidência apresentada, utilizou-se o modelo para
avaliação da qualidade de revisão sistemática proposto pelas Diretrizes Metodológicas para
Elaboração de Pareceres Técnico-Científicos do Ministério da Saúde 7 (BRASIL, 2011),
baseada na tabela de nível de evidência do Oxford Centre for Evidence Based Medicine.
Uma sistematização da avaliação da qualidade das revisões sistemáticas pode ser
visualizada no Quadro 6.
Na metanálise de Welschen et al (2005), foram incluídos estudos que avaliaram a
eficácia da MDGC X não MDGC e também estudos que compararam a MDGC com a
monitorização da glicose na urina. Na metanálise dos estudos MDGC x não MDGC, o efeito
foi estatisticamente significante a favor da MDGC: 0,39% (IC 95%, -0.56, -0.21). Na
metanálise dos estudos MDGC x controle da urina, não houve diferença estatisticamente
significativa: 0.17% (IC 95%, -0.96, 0.61). Não houve heterogeneidade estatística I2= 0%, no
entanto, os pesquisadores apontaram heterogeneidade clínica nos estudos, considerando as
diferenças nos valores basais e nas intervenções de cada estudo.
Towfigh et al (2008) realizaram metanálise considerando estudos que avaliassem a
MDGC como única estratégia ou associada à outros componentes no tratamento (como
educação em saúde e orientação conforme resultados da MDGC). Na apresentação dos
resultados os estudos foram reunidos conforme a duração da intervenção (3, 6 e 12 meses). O
principal resultado foi a metanálise dos estudos de intervenção de 6 meses, o efeito estimado
foi uma mudança na HbA1c de -0.21% (IC 95%, -0.38%, -0.04%). Segundo os autores,
mesmo no estudo que mais associa o uso de MDGC em uma prática de cuidados primários de
base comunitária, não houve efeito benéfico, sugerindo a pequena relevância da MDGC como
uma intervenção de controle de glicose em pacientes com DM2.
Em sua metanálise, Poolsup et al (2009) encontrou diferença de média ponderada de
HbA1c (incluindo todos ECR) de -0.24% (IC95%, -0.34%, -0.14%; P < 0.00001). Este estudo
realizou uma série de análises de subgrupo (análise de subgrupo para diferentes valores basais
de HbA1c, para pacientes diagnosticados com DM2 previamente, e para pacientes que
7

Foi realizada adaptação de GUYATT G e RENNIE D. Diretrizes para Utilização de Literatura Médica –
Fundamentos para a Prática Clínica da Medicina Baseada em Evidências). Ed. Artmed, 1a Ed., Porto Alegre,
2006.
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tiveram tratamento modificado conforme resultado da MDGC), identificando que o benefício
da realização da MDGC permanecia semelhante.
Na sua revisão, Kleefstra (2009) identificou uma relação inversa entre a qualidade dos
estudos e a eficácia da MDGC. Segundo o autor, os estudos de melhor qualidade
metodológica não encontraram efeitos da MDGC no controle glicêmico, enquanto os estudos
de pior qualidade sim.
McIntosh (2010) realizou revisão sistemática de ECR e estudos observacionais. Foram
metanalisados 7 ECR que reportaram o efeito da MDGC x não MDGC na HbA1c e
demonstraram uma diferença estatisticamente significativa a favor da MDGC. Diferença
média ponderada –0.25 (IC 95% –0.36, –0.15), I2= 0%. Esse resultado foi similar quando
incluídos apenas os estudos de boa qualidade. Foi realizada uma análise de subgrupo com
participantes do estudo que foram instruídos sobre a forma de interpretar e aplicar os
resultados da MDGC no tratamento (–0.29, IC 95%, –0.51, –0.08; p=0.008; I2= 18%). Os
resultados na concentração HbA1c foram semelhantes aos que não receberam a instrução.
Barnard (2010) concluiu que a ausência de estudos de qualidade metodológica
dificulta o consenso sobre a realização da MDGC, que em sua metanálise demonstrou ter um
benefício pequeno em termos de controle glicêmico, A ausência de um padrão de
intervenções e a diferença nas características dos participantes no início dos estudos também
dificultaram um resultado mais robusto.
Jonh et al (2010) realizou revisão sistemática de ECR e estudos observacionais com
pacientes DM1 e DM2. Os resultados foram analisados separadamente, e a metanálise dos
ECR com pacientes DM2 não usuários de insulina, que testaram MDGC x sem MDGC
encontrou redução estatisticamente significativa da HbA1c de -0.22% (IC 95%, - 0.34%,
-0.11%), I2= 0%.
Farmer et al (2012) realizou metanálise reunindo dados extraídos dos estudos
originais. Na metanálise utilizando dados individuais dos pacientes faltaram provas
convincentes para apoiar o uso rotineiro de MDGC em pacientes com DM2.
Hou et al (2014) realizou metanálise de 7 ECR que mostrou eficácia da MDGC no
controle glicêmico em pacientes com DM2 não-tratados com insulina com redução nos níveis
de HbA1c em 0.41% (IC 95%, -0.49, -0.33, P< 0.0001; I2= 42%,). Os autores apresentaram
esse resultado como clinicamente importante, pois segundo os mesmos, uma redução de 1%
no nível de HbA1c em pacientes com DM2 significa que o risco de doença coronariana e
cerebrovascular será reduzida em 25% e 11%, respectivamente, e que o risco de nefropatia
diabética, retinopatia, e outras doenças microvasculares poderá ser reduzida em 29%.
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Quadro 5: Revisões Sistemáticas e Metanálises
AUTOR/ANO

ESTUDOS/POPULAÇÃO

DESFECHOS

RESULTADOS
(IC95%)

RS com metanálise
5 ECR (n= 1159)
Welschen,
tamanho do efeito foi estatisticamente significativo a favor da
intervenção: comparação de eficácia da realização de HbA1c
M.C.L., 2005
MDGC: 0,39% (IC 95%, -0.56, -0.21). I2= 0%.
MDGC x sem MDGC em pacientes com DM2, não
tratados com insulina.
Comentários: Dos 6 estudos incluídos, apenas 2 apresentaram avaliação de alta qualidade. Não foram declarados possíveis conflitos de interesse.
Os estudos foram reunidos conforme a duração da intervenção. 3
RS com metanálise
estudos que relataram o desfecho em 3 meses: dada a
Intervenção: MDGC (como única intervenção ou
Towfigh, A.,
heterogeneidade entre eles (I2= 67%), não foi realizada metanálise.
como componente de múltiplas intervenções) em
HbA1c
2008
4 estudos que relataram o desfecho em um 1 ano ou mais. O efeito
estudos com mais de 12 semanas de duração.
estimado foi uma mudança na HbA1c de -0.16% (IC 95%, -0.38%,
9 ECR (n= 1774)
0.05%); I2= 0%.
Comentários: os autores utilizaram a estratégia de busca de uma RS já publicada para começar sua própria revisão, e realizaram a atualização da mesma
utilizando apenas 1 base de dados.
RS com metanálise
9 ECR (n= 2419)
A diferença de média ponderada incluindo todos ECR foi de
Poolsup, N.,
intervenção: comparação de eficácia da realização de HbA1c
HbA1c:
2009
MDGC x sem MDGC em pacientes com DM2, não
-0.24% (IC95%, -0.34%, -0.14%; P < 0.00001).
usuários de insulina.
Apenas um estudo de alta qualidade metodológica demonstrou uma
RS (sem metanálise) de 9 ECR
melhoria significativa da HbA1c de 0,24% (IC 95% 0,03, 0,45) no
MDGC x Não MDGC em pacientes com DM2, não
grupo intervenção em relação ao controle. Os outros quatro estudos
Kleefstra, 2009
HbA1c
tratados com insulina.
bem classificados não encontraram efeitos da MDGC no controle
glicêmico, ao contrário, relataram um agravamento de parâmetros
de qualidade de vida, em comparação ao grupo controle.
Comentários: A busca foi realizada em apenas 1 base de dados.
RS com metanálise
Foram analisados 7 estudos que reportaram o efeito da MDGC x
7 ECR (n= 2270)
McIntosh, B.,
sem MDGC na HbA1c e na metanálise demonstraram uma
intervenção: comparação de eficácia da realização de
HbA1c
2010
diferença estatisticamente significativa a favor da MDGC.
MDGC x sem MDGC em pacientes com DM2, não
Diferença média ponderada –0.25 (IC 95% –0.36, –0.15), I2= 0%.
usuários de insulina.
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RS de ECR, estudos qualitativos e estudos
Foram incluídos 10 ECR para metanálise de MDGC x não MDGC.
econômicos. Foi realizada metanálise apenas dos
Barnard, 2010
HbA1c
Houve redução significativa da HbA1c no grupo intervenção, de
ECR
-0.21% (IC95%, -0.31, -0.10; p<0.0001), I2= 0%.
10 ECR (n= 2524_)
Comentários: Tendo em vista a variabilidade dos desenhos dos estudos, o autor optou por utilizar o modelo de efeitos aleatórios. Fazendo uma análise visual do
Forest Plot, é possível questionar a precisão dos resultados, uma vez que os IC são grandes.
John, A.S.,
RS e metanálise
HbA1c
Um total de 7 estudos foram incluídos na metanálise, apresentando
2010
7 ECR (n= 2573)
resultado de redução da HbA1c de -0.22% (IC 95%, -0.34%, intervenção: comparação da eficácia entre MDGC x
0.11%), I2= 0%.
Não MDGC em pacientes com DM2, não tratados
com insulina
Comentários: Não está descrita a extração de dados pelos revisores. Não foi apresentada avaliação da qualidade da evidência do ECR incluídos. Os autores não
declararam os possíveis conflitos de interesse.
Farmer, A.J.,
RS e metanálise
HbA1c
Os níveis ajustados de HbA1c aos 6 meses foram de 2,7 mmol /
2012
6 ECR (n= 2552)
mol (0,25%) significativamente menor no grupo de intervenção do
intervenção: comparação da eficácia entre MDGC x
que no grupo controle (P <0,001). Resultados ajustados em 3 e 12
Não MDGC em pacientes com DM2, não tratados
meses também foram significativamente mais baixos, de 2,0 mmol
com insulina
/ mol (0,18%; P = 0,001) e 2,5 mmol / mol (0,23%; P = 0,002).
Comentários: a avaliação de qualidade dos ECR foi descrita, mas considerando a falta de detalhamento do nível de evidência, não é possível identificar a
qualidade dos estudos incluídos.
Sete estudos mostraram eficácia da MDGC no controle glicêmico
em pacientes com DM2 não-tratados com insulina, sem
RS e metanálise
heterogeneidade significativa entre os estudos (I2= 42%, p= 0,11).
7 ECR (n=1896)
Hou, Y.Y.,
Foi realizada análise de subgrupo para avaliação dos pacientes que
intervenção: comparação da eficácia entre MDGC x
HbA1c
2014
receberam alterações no tratamento a partir da MDGC: o nível de
Não MDGC em pacientes com DM2, não tratados
HbA1c foi de 0,42% mais baixa no grupo MDGC que recebeu
com insulina
ajustes em comparação ao grupo controle (IC 95%, -0.50 a -0,34, p
<0,00001).
Comentários: Foi apresentado teste de heterogeneidade (I2 = 42%, p= 0,11). Apesar deste resultado, os autores consideraram os estudos homogêneos (conforme
Higgins e Thompson (2008) resultados próximos de 50% indicam heterogeneidade moderada.
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Quadro 6 - Avaliação da Qualidade Metodológica das RS
Parâmetros
A revisão se baseou numa
pergunta
estruturada,
explícita e sensível?
A
busca
por
estudos
relevantes foi detalhada e
completa?
Os estudos primários
apresentavam qualidade
metodológica adequada para
a pergunta?
A avaliação dos estudos
incluídos
pode
ser
reproduzida?
Os
resultados
foram
semelhantes de estudo para
estudo?
O estudo apresentou
estimativa de precisão para
os efeitos do tratamento /
exposição?
O desfecho apresentado pelo
estudo é relevante
clinicamente?
Os potenciais conflitos de
interesse foram declarados?
S = sim
N = não

Welschen
2005
S

Towfigh,
2008
S

Poolsup,
2009
S

Kleefstra,
2009
S

McIntosh,
2010
S

Barnard,
2010
S

John, 2010

HOU, 2014

S

Farmer,
2012
S

S

ND

S

P (a busca
foi feita em
apenas 1
base)

S

S

P

S

S

P (apenas 2

P (apenas 2

S

S

estudos
foram
avaliados
como de alta
qualidade)

estudos
foram
avaliados
como de alta
qualidade)

S

N

ND

S

S

S

S

S

S

S

S
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RECOMENDAÇÃO
Os estudos selecionados demonstraram que a MDGC é eficaz na redução da HbA1c
em pacientes com DM2 não usuários de insulina. No entanto, isoladamente parece que seu
efeito benéfico é restrito a um perfil específico de pacientes. A redução apresentada nos
estudos é considerada estatisticamente significativa mas clinicamente modesta.
Programas de educação em saúde, mudanças de estilo de vida e

algoritmos de

tratamento modificados com os resultados da MDGC são essenciais no controle glicêmico,
mas nem sempre factíveis na prática clínica dos profissionais de saúde. No Brasil precisamos
considerar as desigualdades sociais que podem afetar a compreensão de programas educativos
e até mesmo do uso do glicosímetros. Ao contrário dos países onde foram realizados a
maioria dos estudos, além de questões culturais, econômicas e sociais, muitas vezes o
paciente pode se declarar alfabetizado e não o ser. Na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios de 2010 (Brasil, 2010), 20,3% da população brasileira acima de 15 anos foi
classificada analfabeta funcional 8 . Esse dado precisa ser considerado na elaboração de
programas educacionais em saúde.
É preciso entender a MDGC como um componente do tratamento do paciente
diabético. É um instrumento na avaliação da glicemia, facilitando as mudanças de
comportamento e otimizando a decisão terapêutica do profissional (IDF, 2009).
Analisando as diferentes intervenções que foram avaliadas nos estudos, existem
lacunas na identificação de um padrão de acompanhamento com uso da MDGC no cuidado ao
paciente com DM2. Ensaios clínicos randomizados devem ser desenvolvidos a fim de avaliar
qual perfil de pacientes com DM2, poderia se beneficiar do uso da monitorização domiciliar
da glicemia capilar.
A recomendação é fraca a favor da tecnologia.
8

Para o IBGE uma pessoa é considerada alfabetizada funcional se é capaz de utilizar a leitura e a escrita para
continuar aprendendo e se aperfeiçoando. A taxa de analfabetismo funcional é representada pela proporção de
pessoas de 15 anos ou mais de idade com menos de 4 anos de estudo completos (BRASIL, 2007).

26

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADA. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus.
Diabetes Care. 2013; 36 (suppl. 1):S67-74.
ADA. American Diabetes Association. Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2012.
Diabetes Care. April 2013 36:1033-1046. Disponível em
http://care.diabetesjournals.org/content/36/4/1033.full.pdf+html. Acesso em 15 Abr 2014
ADA. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2014. Diabetes
Care Volume 37, Supplement 1, January 2014.
BAHIA, L. R. et al. The costs of type 2 diabetes mellitus outpatient care in the Brazilian
public health system. Value Health, [S. l.], v. 14, n. 5, Suppl. 1, p. S137–140, 2011.
Disponível em
http://www.ispor.org/consortiums/LatinAmerica/documents/ViH/TheCostofType2DiabetesM
ellitus.pdf Acesso em 5 Jul 2014
BARNARD, C.C., et al. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: systematic
review. Health Technology Assessment 2010; Vol.. 14: n. 12
BARNETT, A.H. et al. The efficacy of self-monitoring of blood glucose in the management
of patients with type 2 diabetes treated with a gliclazide modified release-based regimen. A
multicenter, randomized, parallel-group, 6-month evaluation (DINAMIC 1 study). Diabetes
Obes Metab 2008;10(12):1239e47.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. IBGE. Síntese de indicadores
sociais Uma análise das condições de vida da população brasileira 2010. Brasília, 2009.
Disponível em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinte
seindicsociais2010/default.shtm Acesso em 10 set 2010
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 2013:
vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico
/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde,
2014. Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/09/Vigitel2013.pdf Acesso em 16 Dez 2014
________. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. IBGE. Pesquisa Nacional de
Saúde 2013 - Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Brasil,
Grandes Regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em
ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf Acesso em 16 Dez 2014
DAVIDSON M.B., et al. The effect of self-monitoring of blood glucose concentrations on
glycated hemoglobin levels in diabetic patients not taking insulin: a blinded, randomized trial.
Am J Med 2005;118(4):422e5.

27

DURAN, A., et al. Benefits of self-monitoring blood glucose in themanagement of new-onset
Type 2 diabetes mellitus:The St Carlos Study, a prospective randomizedclinic-based
interventional study with parallel groups. Journal of Diabetes 2 (2010) 203–211
FARMER, A.J. et al. Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self
monitoring of blood glucose in people with non-insulin treated type 2 diabetes. BMJ 2012;
344:e486 doi: 10.1136/bmj.e486
FRANCIOSI, M.; LUCISANO G.; PELLEGRINI, F. ROSES: role of self- monitoring of
blood glucose and intensive education in patients with type 2 diabetes not receiving insulin. A
pilot randomized clinical trial. Diabet Med 2011;28(7):789e96.
GUERCI B, et al. Self-monitoring of blood glucose significantly improves metabolic control
in patients with type 2 diabetes mellitus: the auto-surveillance intervention active (ASIA)
study. Diabetes Metab 2003;29(6):587e94.
HARASHIMA, S., et al. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) improves glycaemic
control in oral hypoglycaemic agent (OHA)-treated type 2 diabetes (SMBG-OHA study).
Diabetes Metab Res Rev 2013; 29: 77–84.
HIGGINS, J.P.; THOMPSON, S.G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat Med
21:1539 –1558, 2002
HOU, Y.Y. et al. Efficacy of blood glucose self-monitoring on glycemic control in patients
with non-insulin-treated type 2 diabetes: A meta-analysis. International Journal Of Nursing
Sciences 1 (2014) 191-195.
IDF. International Diabetes Federation. Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-InsulinTreated Type 2 Diabetes Recommendations, 2009. Disponível em www.idf.org. Acesso em
10 Jul 2014
IDF. International Diabetes Federation Atlas, Sixth edition, 2013. Disponível em
www.idf.org/diabetesatlas Acesso em 10 Jul 2014
JOHN, A.S., et al. The value of self-monitoring of blood glucose: a review of recent evidence.
Journal of Diabetes and Its Complications 24 (2010) 129–141
KEMPF, K.; TSVETALINA, T., MARTIN, S. ROSSO-in-praxi-international: long-term
effects of self-monitoring of blood glucose on glucometabolic control in patients with type 2
diabetes mellitus not treated with insulin. Diabetes Technology & Therapeutics
Volume 15, Number 1, 2013
KLEEFSTRA, N., et al. Self-monitoring of blood glucose in noninsulin-treated type 2
diabetes: an overview. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy
2009:2 155–163
KLEEFSTRA, N.; HORTENSIUSL, J.; LOGTENBERG, S.J.J. Self-monitoring of blood
glucose in tablet-treated type 2 diabetic patients. Scand J Rheumatol 2010; 68(1):311e6.

28

MALERBI, D. A. & FRANCO, L. J., 1992. Multicenter study of the prevalence of diabetes
mellitus and impaired glucose tolerance in the urban Brazilian population aged 30-69 Yr.
Diabetes Care, 15:1509- 1516.
MATHERS C.D., LONCAR, D. Projections of global mortality and burden of disease from
2002 to 2030. PLoS Med, 2006 3(11): e442. Disponível em
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0030442
Acesso em 10 Jul 2014
MCINTOSH, B. Et al. Efficacy of self-monitoring of blood glucose in patients with type 2
diabetes mellitus managed without insulin: a systematic review and meta-analysis. Open
Medicine 2010;4(2):e103
O’KANE, M.J., et al. ESMON Study Group. Efficacy of self-monitoring of blood glucose in
patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomised controlled trial.
BMJ 2008;336(7654):1174e7.
OLIVEIRA, A.F. et al. Global burden of disease attributable to diabetes mellitus in Brazil.
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(6):1234-1244, jun, 2009. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2009000600006&script=sci_arttext Acesso
em 30 Nov 2014
PARKIN, C.G., et al. Results that matter: Structured vs. unstructured self-monitoring of blood
glucose in type 2 diabetes. Diabetes research and clinical practice 97 (2012) 6–15
POOLSUP, N. et al. Meta-Analysis of the Benefits of Self-Monitoring of Blood Glucose on
Glycemic Control in Type 2 Diabetes Patients: An Update. Diabetes Technology &
Therapeutics. Volume 11, Number 12, 2009
SCHMIDT MI et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current
challenges. Available in: www.thelancet.com Published online May 9, 2011
DOI:10.1016/S0140-6736(11)60135-9
SCHWEDES, U.; SIEBOLDS, M.; MERTES, G. Meal-related structured self-monitoring of
blood glucose: effect on diabetes control in non-insulin-treated type 2 diabetic patients.
Diabetes Care 2002;25(11):1928e32.
TOWFIGH, A. et al. Self-monitoring of Blood Glucose Levels in Patients With Type 2
Diabetes Mellitus Not Taking Insulin: A Meta-analysis. Am J Manag Care. 2008;14(7):468475)
UK Prospective Diabetes Study. Association of glycaemia with macrovascular and
microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study.
BMJ Volume 321 (12) August 2000.
WELSCHEN, L.M.C. et al. Self-Monitoring of Blood Glucose in Patients With Type 2
Diabetes Who Are Not Using Insulin. Diabetes Care, Volume 28, number 6, June 2005
WHO. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part
1: diagnosis and classification of diabetes mellitus. Geneva: WHO, 1999.

29

WHO. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major
risks. WHO, 2009. Disponível em
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
Acesso em 14 Jul 2014
WHO. Global status report on noncommunicable diseases – WHO, 2010. Disponível em
<http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf > Acesso em 15 Jan
2012
WHO. Noncommunicable diseases country profiles 2011. Disponível em
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_profiles2011/en/ Acesso em 5 Ago 2014
WILD, S., ROGLIC G., GREEN A., et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the
year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27:1047–53. Disponível em
http://care.diabetesjournals.org/content/27/5/1047.long Acesso em 14 Jul 2014

30

ANEXO A
PRODUTO
GLICOSIMETRO DIAMOND
TESTLINE GLICOSIMETRO
ONE TOUCH BASIC - MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE
ONE TOUCH PROFILE - MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE
ONE TOUCH BASIC - MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE
SURESTEP MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE
MEDIDOR DE GLICOSE INJEX SENS N
HUMACHECK CAT17500 - MEDIDOR DE GLICOSE SANGUINEA
MEDIDOR DE GLICOSE EZ SCAN
MEDIDOR DE GLICOSE TRACKEASE
MEDIDOR DE GLICOSE GLUCOMEN GLYCO
MEDIDOR DE GLICOSE SANGUÍNEA ON CALL PLUS
BGSTAR MEDIDOR DE GLICOSE
IBGSTAR MEDIDOR DE GLICOSE
MYSTAR MEDIDOR DE GLICOSE
MEDIDOR DE GLICOSE SANGUINEA CONTOUR TS
MEDIDOR DE GLICOSE PRESTIGE IQ
MEDIDOR DE GLICOSE TRACKEASE
MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH SIMPLE
MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE 2
MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE 1
MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE
MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE SMART
MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE - MEDISMART
CONTOUR TS (MEDIDOR DE GLICOSE SANGUÍNIA) - BAYER

REGISTRO
80047300213
80155470243
10123610003
10123610004
10123610005
10123610009
10160610062
10303460063
10385180010
10385180028
80067620001
80102511375
80134900009
80134900010
80134900018
80146460010
80275310006
80275310007
80275310026
80275310032
80275310033
80275310054
80275310057
80285840004
80384380012
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ANEXO B
Pesquisa em bases de dados eletrônicas: Diabetes Mellitus tipo 2

Base

Medline
(via Pubmed)

Cochrane
Library

CRD

LILACS (via
BVS)

Clinical Trials

EMBASE

Estratégia de busca
((((diabetes mellitus, type 2) AND (((blood glucose
self monitoring) OR blood sugar self monitoring) OR
home blood glucose monitoring)) AND Hemoglobin
A, Glycosylated) AND (((((diabetes complications)
OR diabetic angiopathies) OR diabetic foot) OR
diabetic neuropathies) OR diabetic retinopathy))
AND (((controlled clinical trial) OR randomized
clinical trial) OR randomized controlled trial)
(tw:("diabetes mellitus tipo 2")) AND
(tw:("automonitorização da glicemia")) AND
(tw:("hemoglobina A glicosilada")) AND
(tw:("complicações da diabetes")) OR
(tw:("Angiopatias Diabéticas")) OR (tw:("Retinopatia
Diabética")) OR (tw:("Pé Diabético")) AND
(instance:"regional")
(diabetes mellitus type 2) AND (blood glucose self
monitoring) AND (diabetes complications)
(tw:("diabetes mellitus tipo 2")) AND
(tw:("automonitorização da glicemia")) AND
(tw:("hemoglobina A glicosilada")) AND
(tw:("complicações da diabetes")) OR
(tw:("Angiopatias Diabéticas")) OR (tw:("Retinopatia
Diabética")) OR (tw:("Pé Diabético")) AND
(instance:"regional")
"diabetes mellitus type 2" and "blood glucose self
monitoring" and "diabetes complications"
“non insulin dependent diabetes mellitus” and “blood
glucose monitoring” and “glycosylated hemoglobin”
and (diabetic angiopathy or diabetic retinopathy or
diabetic foot)

Estudos

40

122

7

3

2

73

