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Introdução

• O diabetes é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia com
progressão para lesão microvascular (retinopatia, nefropatia,
neuropatia) e eventos macrovasculares (isquêmicos ateroscleróticos)
como IAM, AVE, DAOP e pé DM.

• Medicações hipoglicemiantes continuam sendo um dos pilares do
tratamento em conjunto com um estilo de vida saudável.



Introdução

• Apesar do desenvolvimento de novas abordagens de tratamento
(monitoramento de glicose, bombas de insulina, iSGLT2, GLP1), os
índices de pacientes com diabetes bem controlada não aumentaram;

• Acesso limitado, educação insuficiente, inércia terapêutica...

• A busca por novos medicamentos para diabetes sem dúvida é uma
área ativa de pesquisa.



Insulina Icodec

• Novo análogo da insulina basal perfil de ação prolongado devido a
uma cadeia lateral de ácido graxo livre que promove ligação à
albumina;

• Adequada para administração subcutânea uma vez por semana

• Headtohead com glargina em pacientes sem insulina e DM2, após 26
semanas, HbA1c 8.1→ 6,7 % icodec, 8 -> 6.9 glargina (não
significativamente)

• Controle glicêmico, mudanças no peso corporal e incidências de
hipoglicemia não foram significativamente diferentes



Smart Insulin

• São vesículas de nanopartículas
compostas de insulina
administradas por microagulhas no
SC.

• Em ambiente com alta
concentração de glicose, vai haver
consumo de oxigênio mediado pela
enzima glicose oxidase que vai
ocasionar a dissociação das
vesículas e liberar a insulina.



• É um nano gel que utiliza ésteres
de boronato e em baixas
concentrações de glicose, forma
uma camada protetora nas
partículas de gel que impedem a
liberação de insulina.

• Em altas concentrações de glicose,
o ácido fenilbórico interage com a
glicose e dissolve a essa camada,
liberando a insulina.



Agonistas PPAR

• Mais de 20 anos atrás, pioglitazona e rosiglitazona foram aprovadas;

• Resultados cardiovasculares estudos mostrando riscos de
agravamento de edema, IC e fraturas ósseas levaram a um uso mais
cauteloso e menos difundido.

• Novo PPARγ (lobeglitazona) ou PPAR pan agonistas (Chiglitazar)
continuam a ser desenvolvidos.

• Ensaios clínicos com lobeglitazona, headtohead com a pioglitazona,
não sugerem diferenças importantes em relação aos efeitos
glicêmicos e eventos adversos.

• Estudos de risco DV ainda não disponível.



Antagonistas do receptor de glucagon

• Visto aumento do glucagon como causa e manutenção de
hiperglicemia.

• O antagonismo do receptor de glucagon pode aumentar a expressão de
proglucagon em células L intestinais, com elevação de GLP1.

• Na hipoglicemia, antagonistas do receptor de glucagon poderiam
interferir na recuperação (não relatado em ensaio clínico).

• Além disso, a retirada de um antagonista do receptor de glucagon
intencionalmente ou inadvertidamente pode provocar rebote
hiperglicemia.

• Eventos adversos comumente relatados são elevações de
transaminases, aumento de triglicerídeos/LDL e aumento de PA.



ATIVADORES DE GLUCOQUINASE
• A glicoquinase é a enzima que fosforila a glicose após entrada nas

células β do fígado e do pâncreas.

• Ativar esse processo significa que glicose 6 fosfato intracelular
aumenta, de modo que estará disponível para desencadear secreção
de insulina ou para síntese hepática de glicogênio ou glicólise,
contribuindo para redução da glicemia.

• Ensaios clínicos com ativadores de glucoquinase mostraram efeitos na
HbA1c semelhantes ao inibidor da DPP4 sitagliptina, mas menos em
comparação com a sulfonilureia.



ATIVADORES DE GLUCOQUINASE

• Foram relatados episódios mais frequentes de hipoglicemia quando
comparados com sitagliptina, porém menos frequentes que com
glimepirida;

• Estudos clínicos com duração inferior a 12 semanas observaram reduções
iniciais em HbA 1c que não eram mantido por 4-6 meses;

• Problema de durabilidade é compartilhado com outra classe
insulinotrópica, pode estar relacionado a estresse celular β induzido pelo
aumento produção e secreção de insulina.

• Elevações significativas nos triglicerídeos, colesterol LDL, e colesterol não
HDL, bem como reduções em HDL;

• Aumentou a PA;
• Peso corporal não alterou.



INIBIDOR 11 BETA HIDROXIESTEROIDE

• A enzima 11βHSDH é responsável pela transformação de 11
desoxicortisol em cortisol, principalmente no fígado e tecido
adiposo;

• Em pacientes com obesidade e DM2, a atividade 11βHSDH é elevada
em células adiposas;

• Roedores com superexpressão de 11βHSDH no tecido adiposo
desenvolvem resistência à insulina;

• Ensaios clínicos com inibidores da 11βHSDH indicam inibição efetiva
da enzima in vivo, mas apenas pequenas reduções em HbA1c (0.3-
0.6%) redução pequena do peso corporal (aproximadamente 1 kg),
melhoria perfil lipídico e redução de PA em 8mmHg.





ADIPONECTINA
• A adiponectina é secretada pelo adipócitos do tecido adiposo branco,

que, ao contrário de outras adipocinas, é produzido e secretado em
taxas mais altas na presença de pouco tecido branco.

• A adiponectina direciona o armazenamento de triglicerídeos em
direção ao tecido adiposo subcutâneo, reduz lipídios, exerce ações
antiinflamatórias e antifibróticas e reduz estresse oxidativo.



ADIPONECTINA

• Agonistas PPARγ agem na sensibilidade à insulina através do aumento
da secreção de adiponectina, de modo que os efeitos terapêuticos
não são observados em animais com uma deleção no gene da
adiponectina ou em seu receptores

• Parece estar associada a pior desfechos cardiovasculares, em
particular, um maior mortalidade.

• Descobertas que parecem contradizer o perfil conhecido das ações
biológicas



FGF21

• Produzido principalmente no fígado;
• Em animais, aumento do gasto de energia pode envolver
ativação da termogênese do tecido adiposo marrom;
• Experimentos em roedores geralmente encontraram efeitos 
robustos sobre parâmetros de peso corporal e glicêmico, este não
era o caso em humanos de fase 1 ou 2 ensaios clínicos;





FGF1

• Animais deficientes em FGF1 desenvolvem resistência à insulina e
diabetes com rápido agravamento e progressão;

• Pequenas quantidades de FGF1 administrado cerebralmente
provocaram reduções dramáticas na glicose plasmática (para o
intervalo normal) que durou várias semanas ou até meses;

• Mecanismo pelo aumento de captação de glicose hepática (aumento
da atividade da glucoquinase);

• A deterioração da função e massa das células β pode ser retardado;

• Administração intranasal.



IMEGLIMIN

• O composto de tetra-hidrotriazeno imeglimin é sintetizado a partir de
metformina

• Aumenta a secreção de insulina das células β, a sensibilidade
à insulina (principalmente no músculo esquelético), suprime
gliconeogênese hepática;

• A imeglimina induz a oxidação de lipídios hepáticos e reduz deposição
de triglicerídeos no fígado;

• Imeglimin melhora o controle glicêmico, mas reduz HbA1c apenas
moderadamente. Possível tratamento para DHGNA.



SECRETAGOGOS GLP1

• A descoberta do GLP1 através da estimulação de cél L intestinais
desenvolveu várias medicações;

• Ingestão de L-arginina ou glutamina aumenta GLP1 (e peptídeo
YY) porém com efeito muito pequeno para aumentar expectativas de
que isso possa se traduzir em melhorias no controle glicêmico.

• Os ácidos biliares estimulam a secreção de GLP1 ao interagir com
TGR5, um receptor de ácido biliar expresso em células L.

• Planta Fagonia cretica -> interage com o TGR5 e aumenta GLP1



ESTIMULADOR DE RECEPTOR DE GLP1

• Os agonistas do receptor de GLP1-> eficaz em relação ao controle
glicêmico, sem hipoglicemia, reduzindo o peso corporal e prevenindo
eventos CV e morte CV.

• LEADER, SUSTAIN6 e REWIND mostrando benefícios renais com
liraglutida, semaglutida e dulaglutida;

• Semaglutida oral: Esta preparação precisa ser ingerida com volumes
limitados de água (120 ml), jejum e aguardar 30 min para
alimentação;



AGONISTA DUAL E TRIPLO

• A cirurgia bariátrica muda o meio hormonal intestinal pois favorece a
exposição rápida da parte inferior partes do trato gastrointestinal com
nutrientes e aumenta a liberação de GI de hormônios, que são
normalmente produzidos em células enteroendócrinas com maior
abundância nestes segmentos do intestino inferior.

• Aumento pós-prandial de GLP1 e peptídeo YY pelas Células L nas
regiões distais do intestino (Cerca de 10x), GIP em menor quantidade;

• Redução maciça do apetite e ingestão de alimentos e melhor controle
glicêmico.



AGONISTA DUAL E TRIPLO

• desenvolvimento de agentes com potencial para interagir com dois ou
mais hormônios enteropancreáticos;

• Eficácia substancialmente melhor e pode eventualmente levar à
remissão do diabetes e reduções substanciais na massa gorda e peso
corporal;

• Comparável a procedimentos eficazes de cirurgia bariátrica
(metabólica): Bypass e Sleeve.







•Obrigada!


