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INTRODUÇÃO

• O DM é um importante fator de risco para IC
• Múltiplos estudos observacionais demonstram que o diabético tem um risco de 2-4 vezes maior de 

desenvolver IC;

• Em contraste, o risco de IC em adultos com pré-DM não foi firmemente estabelecido
• Alguns estudos mostraram que o pré-DM possui um risco aumentado de IC, enquanto outros estudos 

em adultos mais velhos e negros não mostraram aumento de IC nos pré-DM;

• Uma melhor compreensão do risco de IC em todo o espectro da disglicemia é necessário, dada a 
ligação entre o aumento da prevalência de pré-DM e DM e o aumento crescente da IC.



INTRODUÇÃO

• Incorporar o risco competitivo de morte por causas não-IC é essencial ao estimar 
risco de IC ao longo da vida
• Tanto o pré-DM quanto o DM estão associados a outras condições que limitam a vida; 

• Não contabilizar este risco competitivo resulta em superestimação do risco de IC;

• Uma avaliação abrangente do risco de IC em todo o espectro de disglicemia
estratificada por idade, sexo e raça podem ajudar a entender as disparidades 
potenciais e ajudar na implementação de estratégias de prevenção da IC, como a 
utilização de inibidores da SGLT2.



INTRODUÇÃO

• Foram reunidos os dados de 6 coortes de base populacional para estimar: 
• (1) risco de IC ao longo da vida em adultos com GJ normal, pré-diabetes e diabetes de acordo 

com raça e sexo, após ajuste para o risco competitivo de morte não-IC;

• (2) Anos vividos sem e com IC no contexto de sobrevida global;

• (3) Razão de risco ajustada para IC e morte não-IC. 

• As análises foram realizadas em adultos de meia idade e idosos, dada a crescente 
prevalência de pré-diabetes e diabetes com a idade.



METODOLOGIA 

• Foram incluídos 40.117 participantes brancos e negros de seis coortes, livres de IC ou DCV 
aterosclerótica no início dessas coortes;

• Estas coortes representaram estudos longitudinais com as medidas disponíveis de GJ, dados 
sobre principais fatores de risco cardiovascular dos pacientes e diagnóstico de IC;

• Os participantes foram categorizados com os níveis basais de GJ de acordo com dois grupos: 
• 1) Adultos de meia-idade (entre 40 e 59 anos) 

• 2) Adultos mais velhos (entre 60 e 79 anos);

• Também foram estratificados os participantes por grupos de raça (brancos ou negros) e sexo 
(homens e mulheres); 



METODOLOGIA

• GJ normal: <100 mg/dL. 

• Pré-diabetes: GJ 100-125 mg/dL

• Diabetes GJ ≥126 mg/dL, diagnóstico auto-relatado de diabetes ou uso de agentes anti-
hiperglicêmicos;

• Idade, sexo, e raça foram autorreferidas;

• PA, peso e a altura foram medidas por equipe clínica treinada e foi obtido um perfil lipídico em 
jejum. 

• HAS foi definida como PAS ≥ 140 mmHg, PAD ≥90 mmHg ou uso de agentes anti-hipertensivos.

• A hiperlipidemia foi definida como CT ≥ 200 mg/dL ou uso de hipolipemiantes. 



METODOLOGIA

• O risco de IC ao longo da vida foi estimado usando a Análise de Kaplan-Meier modificada, que 
considera o risco competitivo de morte não relacionada à IC.
• Nesta análise, os eventos anteriores ao incidente de IC foram tratados como um desfecho separado, o 

que reduz a superestimação do risco. 

• Risco de IC ao longo da vida para cada grupo de raça e sexo foi calculado até a idade de 80 anos 
no grupo de meia-idade e até 90 anos no grupo mais velho.

• Adultos com normoglicemia foram usados como grupo de referência.

• A coorte agrupada foi estratificada por raça, sexo e idade.

• A análise foi ajustada para idade, IMC, hipertensão, tabagismo e hiperlipidemia. 



RESULTADOS

• Entre os adultos de meia-idade, a prevalência de pré-diabetes foi mais baixa em mulheres brancas 
(20%) e mais alta em homens brancos (34%).

• A prevalência de diabetes foi maior em homens negros (12%) e mulheres negras (11,9%) em 
comparação com homens brancos (5,8%) e mulheres brancas(4,3%).

• Homens e mulheres negros também tiveram uma prevalência maior de hipertensão (40% e 44%, 
respectivamente) em comparação com homens e mulheres brancos (24% e 22%, 
respectivamente).



RESULTADOS 

• Durante o período de acompanhamento, houve um total de:
• 1.507 casos de IC incidente em adultos de meia-idade;

• 3.339 casos de IC incidente em idosos;

• As taxas de eventos de IC não ajustadas foram maiores em homens e mulheres negros de meia-
idade em comparação com homens e mulheres brancos de meia-idade;

• As taxas de eventos de IC não ajustadas foram maiores nos mais velhos do que em adultos de 
meia-idade.



RESULTADOS 

• Em adultos de meia-idade, o risco ao longo da vida de IC com pré-diabetes em comparação com 
GJ normal foi significativamente maior em homens brancos, mulheres brancas e mulheres 
negras.

• Em homens negros de meia-idade, o risco ao longo da vida com pré-diabetes em comparação 
com GJ normal não foi significativamente maior. 



RESULTADOS 



RESULTADOS 

• Em adultos mais velhos, o risco ao longo da vida de IC com pré-diabetes em comparação com GJ 
normal foi significativamente maior em homens brancos e mulheres brancas, mas não em 
homens negros ou mulheres negras.

• O risco ao longo da vida de IC com diabetes em comparação com pré-diabetes ou GJ normal foi 
significativamente maior em todos os grupos de raça e sexo, independentemente da idade;



RESULTADOS 

• Ao comparar os grupos de raça e sexo, o risco ao longo da vida de IC com pré-diabetes foi 
significativamente maior em homens e mulheres negros de meia-idade em comparação com 
homens e mulheres brancos de meia-idade

• Mas não houve disparidades significativas entre raça e sexo no risco ao longo da vida de IC em 
idosos com pré-diabetes.

• O risco ao longo da vida de IC com diabetes foi significativamente maior em mulheres negras de 
meia-idade do que em mulheres brancas de meia-idade.

• Em contraste, o risco ao longo da vida de IC em homens de meia-idade com diabetes não foi 
diferente entre homens negros e brancos.



RESULTADOS 

ANOS VIVIDOS SEM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
• Homens e mulheres brancos com pré-diabetes viviam em média 1,2 a 1,6 anos a menos livre de IC do que os 

homens e mulheres brancos com GJ normal. 

• Mulheres negras com pré-diabetes viviam em média 1,4 anos a menos livre de IC do que aquelas com GJ normal. 

• Homens negros com pré-diabetes viviam em média 0,9 anos a menos livre de IC do que aqueles com GJ normal.

• Em contraste, os anos vividos sem IC não foram significativamente mais baixos em adultos mais velhos com pré-
diabetes do que aqueles com GJ normal.

• Adultos com diabetes viveram significativamente menos anos livres de IC, variando de 4,1 a 6,0 anos em comparação 
com adultos com GJ normal. 





RESULTADOS

RISCO CONCORRENTE DE MORTALIDADE POR IC E NÃO-IC POR STATUS DA GJ

• Foram determinadas as taxas de risco concorrente para o incidente de morte por IC e morte não-
IC em adultos com pré-diabetes e diabetes para cada grupo de raça e sexo após ajuste para outros 
fatores de risco;

• Dado que morte não-IC engloba morte por DCV não-IC foi fornecido as taxas de risco para ambos 
os riscos concorrentes;

• Adultos com GJ normal serviram como grupo de referência;

• Em adultos de meia-idade com pré-diabetes, a razão de risco de IC foi significativamente maior 
em homens brancos, mulheres brancas e mulheres negras comparados com GJ normal. 



RESULTADOS 

• Homens negros com pré-diabetes não tiveram uma razão de risco significativamente maior de 
IC na meia-idade ou idade mais avançada; 

• A razão de risco ajustada ao risco concorrente para o incidente de IC em adultos com diabetes 
foi significativamente mais alto do que aqueles com GJ normal em todos os grupos;

• Também foi avaliada a incidência cumulativa de IC como primeiro evento (vs. morte por não IC). A 
incidência cumulativa de IC foi maior em mulheres negras na meia-idade com pré-diabetes 
(19,2%) e diabetes (44,8%).



DISCUSSÃO

• Em uma análise de 40.117 participantes em seis coortes, foi quantificado o risco ao longo da vida 
de IC em idosos e adultos de meia-idade brancos e negros em todo o espectro clínico de glicemia, 
incluindo pré-diabetes. 

• Foi observado:

• (1) Risco superior ao longo da vida de IC em mulheres adultas de meia-idade brancas e 
negras com pré-diabetes, mas o risco é atenuado em mulheres mais velhas;

• (2) Disparidades significativas no risco de IC por raça e sexo, especificamente um maior risco 
para mulheres negras de meia-idade com  diabetes;



DISCUSSÃO

• Estudos anteriores focaram principalmente em risco de curto prazo de incidente de IC em adultos 
com pré-diabetes e produziram resultados inconsistentes entre idade e raça;

• Esse estudo permitiu quantificar a associação com IC a longo prazo e estratificou por idade, raça e 
sexo. 

• Observou-se que adultos de meia-idade com pré-diabetes tiveram um risco maior de incidente 
de IC e viveram menos anos livre de IC, em média, do que os adultos normoglicêmicos. Essa 
diferença foi observada em todos grupos de raça e sexo, exceto em homens negros de meia-idade 
com pré-diabetes, onde a diferença não encontrou significância, mas a tendência foi semelhante;



DISCUSSÃO 

• Tais descobertas podem provavelmente serem explicadas por dois mecanismos, não mutuamente 
exclusivos.

• (1) A exposição cumulativa aos níveis de glicose na faixa de pré-diabetes durante a meia-
idade e senilidade pode contribuir para a disfunção cardíaca e desenvolvimento de IC. Esta 
explicação é apoiada por mecanismos e estudos clínicos demonstrando efeitos diretos e 
indiretos da resistência insulínica e hiperglicemia no miocárdio;

• (2) Adultos de meia-idade com pré-diabetes têm maior probabilidade de desenvolver 
diabetes mais tarde na vida, o que resulta em maior risco ao longo da vida de IC; 



DISCUSSÃO

• Essas descobertas sugerem que o início do pré-diabetes mais cedo na vida é um importante 
fator de risco de IC, enquanto o início do pré-diabetes mais tarde na vida pode não aumentar o 
risco de IC na configuração de outros riscos concorrentes.

• Mais estudos são necessários para avaliar tendências da glicemia de jejum ao longo do tempo e a 
associação com IC.

• Atualmente as recomendações para intervenções terapêuticas  com metformina em adultos com 
pré-diabetes são limitadas àqueles com fatores de risco adicionais (por exemplo, idade inferior a 
60 anos, obesidade mórbida ou história de diabetes gestacional). Apesar dessas recomendações, 
menos de 1% dos adultos norte-americanos com pré-diabetes estão recebendo metformina; 



DISCUSSÃO

• Tais resultados sugerem que esforços direcionados na prevenção da IC deve ser um aspecto 
importante do manejo de adultos com pré-diabetes;

• Estudos são necessários para determinar se terapias como inibidores de SGLT2 e redução 
intensiva da pressão arterial que tiveram sucesso na prevenção de IC em adultos com diabetes 
fornecerá um benefício semelhante em pré-diabetes;

• Essas descobertas também podem ajudar a transmitir a importância para os pacientes da 
intervenção precoce no pré-diabetes e prevenção do diabetes. Ambos os riscos ao longo da vida e 
anos vividos sem IC são indicadores de impacto e fáceis de entender que podem ajudar a 
capacitar os pacientes. Isto muda o foco para a prevenção de IC e permite que os médicos 
comuniquem efetivamente o benefício de manter a glicemia normal.



DISCUSSÃO 

• Esses resultados também ressaltam as disparidades observadas no contexto da relação entre 
disglicemia e IC, como mulheres negras de meia-idade com diabetes tinham um risco de IC 
relativamente maior ao longo da vida em comparação com outros grupos.

• Há uma crescente apreciação de que esta discrepância é impulsionada, em grande parte, por 
determinantes sociais subjacentes de saúde, que também contribuem para outras comorbidades. 

• Mulheres negras enfrentam discriminação racial e de gênero, adversidade socioeconômica e estão em 
maior risco de desenvolver pré-diabetes e diabetes após diabetes gestacional.

• Essas desigualdades evitáveis alimentam as disparidades de saúde cardiovascular, limitando o acesso 
aos cuidados de saúde;

• Programas inovadores são necessários para desacelerar o aumento da carga de IC em mulheres negras 
com pré-diabetes e diabetes.



DISCUSSÃO 

• LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

• Uma única medida de GJ foi usado como o principal critério para determinar o status de diabetes, 
o que pode resultar em classificação incorreta, já que os participantes podem mudar as categorias 
de controle glicêmico durante o acompanhamento e isso pode ser diferente por raça e sexo.

• No entanto, se presente, esse viés provavelmente resultaria em atenuação da associação e uma 
investigação prévia demonstrou boa correlação entre a GJ e HBA1c nessas coortes;

• As diferenças entre o risco de IC por estado glicêmico pode ser impulsionado por outros fatores de risco 
cardiometabólico, como o IMC. Assim, as análises foram ajustadas para idade, IMC e status de 
tabagismo.



CONCLUSÃO 

• Os resultados do estudo destacam o papel do pré-diabetes como um fator de risco independente 
para IC ao longo da vida, especificamente em adultos de meia-idade. 

• Demonstrou-se também disparidades raciais e sexuais importantes, como mulheres negras de 
meia-idade com diabetes tinham o maior risco cumulativo ao longo da vida de incidência de IC. 

• Dada a emergência de novas terapias farmacológicas para diabetes, como inibidores de SGLT2, 
esses resultados apoiam estudos futuros que examinem o benefício dos inibidores de SGLT2 no 
início do espectro da disglicemia para a prevenção da IC. 



OBRIGADA!!!


