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Source: IDF Diabetes Atlas. 8th ed. 2017. Available from:  
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html

A diabetes mata 
sileciosamente
Em 2017, 8 em cada 10 mortes 
por diabetes ocorreram em países 
de baixa e média renda.

Estatísticas regionais 

intervenções em diabetes

Mais de 425 milhões de pessoas em todo o 
mundo têm diabetes - 50% não sabem disso
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      Prevenção da diabetes nas comunidades 
aborígines da Austrália
         Garry Barker

Antes da chegada dos europeus, os aborígenes 
tinham o estilo de vida de caçador. Poucos 
aborígenes, mesmo aqueles em comunidades a 
centenas de quilômetros da menor cidade, ainda 
vivem assim. Hoje, a maioria dos indígenas na zona 
rural e áreas remotas compram em pequenas lojas 
que armazenam alimentos congelados ou enlatados 
de estilo ocidental, incluindo alimentos altamente 
açucarados e bebidas engarrafadas.  O professor 
Mark Shephard, da Flinders University Adelaide, se 
interessou na cultura aborígine e conheceu muitas 
pessoas orgulhosas de suas tradicionais terras.

 “Mas eu vi uma pobreza incrível e problemas de 
saúde, e me perguntei se poderíamos usar um 
ponto de atendimento (POCT) para lidar com 
doenças crônicas  nessas comunidades.” 
Shephard disse a um funcionário do governo
sobre suas idéias, e um programa chamado
Quality Assurance para Aboriginal and Torres
Strait Islander Medical Services (QAAMS) foi 
lançado. A QAAMS disponibilizou POCT padrão de 
laboratório regular para os povos indígenas em 
toda a Austrália, e seus métodos estão sendo 
usados em outros países. Trabalhadores da saúde 
aborígenes locais foram treinados pelo centro de 
Shephard para conduzir POCT para HbA1c e 
capacitados com controle direto no atendimento 
ao paciente. Mas o mais importante é que os 
pacientes obtêm resultados rapidamente. “Antes 
do POCT, demorava em média 24 dias para
receber os pacientes de volta para suas consultas 
em algumas comunidades remotas ”, disse 
Shephard. “Com POCT, eles têm o resultado em 6 
minutos com apenas uma picada no dedo. O
acompanhamento é em mais 15 minutos. Com os 
testes de laboratório, o tempo médio de resposta 
foi de 42 horas em comunidades remotas. Os 
pacientes muitas vezes não voltavam.
Conveniência e acessibilidade são fundamentais.”
Continua na página 5

fundamentais. ”
Continued on page 5

Conveniência e acessibilidade são 
fundamentais. ”
Continued on page 5

Quando o professor Mark 
Shephard, diretor da Flinders 
University International Center 
for Point-of-Care Testing, lançou 
o programa de Garantia de 
Qualidade para Serviços Médicos 
para Aborígenes e Torres Strait 
Islander (QAAMS), a batalha 
contra a diabetes aborígene deu 
uma nova guinada.
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A equipe do centro de saúde incentiva e educa os 
pacientes sobre como combater o diabetes e as
doenças que podem causar durante o tempo de espera 
de 6 minutos pelo resultado do exame. É uma tarefa 
vital, mas muito complexa e difícil, agravada pela 
distância de muitas clínicas do Outback.

A educação de pacientes e tratamento em muitas 
comunidades trouxeram melhorias no controle 
glicêmico, o que significa que esses pacientes estão em 
menor risco de complicações de doenças incapacitantes 
ou correndo risco de vida. “Reduzir ou evitar esses 
problemas é o objetivo do controle da diabetes”. Acesso 
a alimentos adequados em controle remoto.

As comunidades aborígines também melhoraram, disse 
Shephard, “mas depende dos gerentes de loja nesses 
lugares. Há sim uma forte base de conhecimento agora
e um  empurrão pelas comunidades por alimentos 
melhores e mais frescos. Mesmo uma redução de 1% na 
hemoglobina A1c pode reduzir significativamente o
risco de complicações. "

Prevenção da diabetes nas comunidades aborígines da Austrália

Continuação da página 4
“Antes do POCT, demorava em média 24 dias

para receber os pacientes de volta nas suas 

consultas em algumas  omunidades remotas
.”

Professor Mark Shephard
Director, Flinders University International 
Centre for Point-of-Care Testing
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Prevalência de 
diabetes na Austrália

1
tem

a cada 16
diabetes

 A prevalência da diabetes (entre os aborígenes) é quatro vezes 
maior do que em pessoas não aborígenes e exacerbada em 
alguns casos por uma combinação de obesidade, acesso a uma 
dieta pobre, álcool, fatores de estilo de vida, moradias precárias 
e superlotadas, higiene precária e água de baixa qualidade. A 
diferença na expectativa de vida melhorou um pouco, mas
ainda é amplo em comparação com outros grupos, como maoris 
da Nova Zelândia ou povos indígenas do Canadá.” 
Professor Mark Shephard
Director of the Flinders University International Centre for Point-of-Care Testing
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Redução no tempo de resultado de 24 dias para 6 minutos
O teste no local de atendimento simplifica o teste de diabetes, especialmente em áreas remotas e com atendimento 
médico insuficiente, fornecendo resultados de teste rápidos em 6 minutos.

Amostra
Adicione a amostra 
ao dispositivo de 
amostragem e 
limpe o capilar.

Adicione
Insira o dispositivo 
de amostragem no 
cartucho.

Digitsalize e carregue 
Deslize o cartucho por 
meio leitor de código de 
barras e insira o cartucho 
no analisador.

Resultados em 6 
minutos
O analisador imprime 
ou transmite os 
resultados.
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Fortalecendo o tratamento da diabetes 
para crianças na África
Janine Stephen
Imagine uma criança doente em um 
país africano com poucos recursos.
O jovem perdeu peso, voltou a fazer 
xixi na cama, sempre parece estar
com fome e com sede, e de repente 
fica tonto e fatigado.  Recursos 
familiares escassos são usados para 
 transportar a criança para o hospital 
mais próximo, 4 horas longe.
No entanto, mesmo aqui, os sinais
de diabetes pode ser esquecido.
Falta de conhecimento sobre diabetes 
tipo 1 não é apenas uma norma 
para novos pacientes, mas para alguns 
profissionais de saúde também.

A missão de Life for a Child é mudar isso.

A LFAC trabalha e ajuda mais de 10.000 crianças 
em 19 países africanos para garantir que os 
jovens com diabetes tenham acesso a  medicação 
que eles  precisam . Graham Ogle, MD, o gerente 
geral da  organização, é um endocrinologista 
pediátrico.  “Trabalhamos com centros locais de 
diabetes existentes para fornecer suprimentos 
como insulina, seringas e equipamento  de 
monitoramento de glicose no sangue.

“O teste de HbA1c é vital. Com o teste POC, o 
resultado está disponível em 6 minutos.

Você pode ter uma discussão no local ”, diz 
Ogle. “Você pode educar o paciente sobre 
como ele está em comparação com a última 
vez que o visitou. É um ciclo de feedback para 
profissionais de saúde e pacientes .”
Continua na página 9

Mas os níveis de alfabetização e
numeramento podem ser baixo - importante
ao treinar pessoas para injetar insulina e
monitorar os níveis de glicose no sangue.

Em tais contextos, o teste de ponto de
atendimento (POC) é inestimável. Uma vez
que o diagnóstico e os sintomas agudos são
tratados, o cuidado a longo prazo é ativado: 
verificando a conformidade, monitorando os
 níveis médios de glicose no sangue e ajustando
 o tratamento.



Fortalecendo o tratamento do 
diabetes para crianças na África

Valor de HbA1c médio de uma clínica para seu tipo 1
pacientes também é um marcador valioso do
nível de atendimento que oferece e pode medir
melhorias. “Médicos e enfermeiras que
não vi o tipo 1 antes basicamente precisa
um livro de receitas - uma prática passo a passo
guia adaptado aos recursos em seu
eliminação ”, diz Ogle. Em um evento de 2018 realizado
na Etiópia, mais de 50 médicos e enfermeiras
discutiram questões como o acesso aos cuidados
e casos complicados, enquanto as famílias deram
a perspectiva dos pacientes.

Um estudo em Ruanda provou que a educação,
com cuidado sistemático e HbA1c regular
teste, pode melhorar drasticamente
Níveis de HbA1c. Os pacientes aprendem a assumir o controle.

“Já ouvimos falar de crianças ensinando
enfermeiras como dar injeções ”, diz Ogle.

Graças a testes e maior conhecimento,
diabetes tipo 1 não precisa mais ser
uma sentença de morte.

“Com o teste POC, o resultado 
está disponível em 6 minutos. 
Você pode ter uma discussão sobre
o local e educar a famía."
Graham Ogle, MD
Federação Internacional de Diabetes 
Programa Vida para uma Criança (LFAC)

Continued from page 8

9



Prevalência da 
diabetes na África 
Subsaariana

A Federação Internacional de Diabetes (IDF) estima que 
na África Subsaariana, quase 7 em cada 10 casos de 
diabetes não são diagnosticados

 "As características da diabetes tipo 1 podem se 
assemelhar a pneumonia, gastroenterite ou febre 
tifóide, e criançassão frequentemente mal 
diagnosticados."
Graham Ogle, MD
International Diabetes Federation 
Life for a Child (LFAC) program
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Crianças se relacionam com fotos e histórias

"Moseka” é uma história em quadrinhos acessível para crianças
na República Democrática do Congo
por Marguerite deClerck, MD.
Life for a Child traduziu para o inglês,
Francês, suaíli e o governo de Ruanda
imprimi-lo em Kinyarwanda

 Na Tanzânia, a Diabetes Youth Alliance 
usa um grupo Whatsapp para facilitar a 
aprendizagem entre pares.

Contexto e percepções locais são incorporados
em materiais educacionais do Life for a Child.

Por exemplo, uma forma de reconhecer o diabetes é
quando as formigas são atraídas pela urina, isso 
significa que ela está cheia de glicose.

Download the 
Moseka comic

Panelas de barro com 
resfriamento evaporativo 
podem ser eficazes
para armazenar insulina 
em países muito quentes 
como o Sudão.

…
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Combate ao diabetes na fronteira do Texas com o México
Diana Smith
Em San Juan, Texas, 20 milhas
da fronteira do México, diabetes
é um sério problema de saúde:
uma em cada três pessoas têm a 
doença. Com informação em tempo 
real dos moderno sistemas
 de análise de pontos de atendimento, 
uma equipe de profissionais dedicados 
liderado por Brian Wickwire, MD,
está fazendo o seu melhor para 
minimizar efeitos devastadores
da diabetes em um local 
aparentemente improvável -
o mercado de pulgas local.

“Em nossa prática clínica, na fronteira do Texas 
com o México, a prevalência da diabetes na 
população adulta é de aproximadamente 30%”, 
diz Wickwire. “Você tem quase um em cada três 
adultos com diabetes. Não só isso, mas a 
população tem uma predisposição genética
para progredir na insuficiência renal e 
desenvolve doença renal mais rapidamente do 
que outras populações .”

Mudança cultural
Para conseguir a mudança, Wickwire 
reconheceu informações, educação e suporte 
para ser mais acessível para as pessoas na área.
Muitos não procuram  cuidado médico porque 
falta transporte e /ou seguro.

Com uma concessão inicial
dos Ministérios de Saúde Metodista,
Wickwire e uma equipe das clínicas e do
Texas A&M Public Health Science
O Center lançou um projeto inovador de base 
comunitária, o Programa Pulga, que inclui 
testes rápidos em pontos de atendimento e 
educação sobre saúde para diabetes, com 
ênfase em nutrição e atividade física. A
equipe do Programa Pulga abriu uma loja em 
um enorme mercado  estilo mexicano
onde os residentes locais vêm regularmente 
para socializar e fazer compras, examinando 
fileiras de produtos frescos e coloridos, 
utensílios domésticos e guloseimas especiais 
como doces mexicanos. Agora, no mesmo 
local, famílias e indivíduos podem fazer o 
teste de doença renal precoce (a complicação 
mais comum da diabetes), com resultados 
disponíveis em minutos. “A capacidade de 
entrar em uma comunidade e fornecer testes 
de ponto de atendimento é uma ferramenta 
enorme para encontrar pessoas que não 
procuram atendimento médico”, explica 
Wickwire. “Com essas informações em tempo 
real, em 20 minutos, você tenta ajudá-los a 
encontrar um lar médico onde podem receber 
tratamento definitivo e prevenir as 
complicações do diabetes, como cegueira e 
insuficiência renal, entre outras ”.
Continued on page 13
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Velocidade e precisão
No mercado, os profissionais da saúde usam o 
analisador DCA Vantage® da Siemens Healthineers 
para realizar testes de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) e microalbumina (relação albumina / 
creatinina, ou ACR). “É extremamente importante e 
fundamental ter uma maneira para verificar se há

doença renal precoce e incentivar as pessoas a 
buscarem tratamento ”, enfatiza Wickwire. "De 3 a 
6 meses, eles devem fazer o teste de A1c se 
tiverem diabetes, e também a urina uma vez por ano 
para doença renal precoce." Wickwire prefere o teste 
HbA1c a um simples teste de glicose. "Testes 
aleatórios de glicose por punção digital apenas 
mostram o açúcar no momento ”, explica ele. A1c é
único em sua capacidade de testar pessoas a 
qualquer momento do dia ou da noite, 
independentemente de ou não comeram 
recentemente. Ele acrescenta: “O teste de A1c no 
local de atendimento e o teste para doença renal 
precoce usando a proporção de albumina para 
creatinina na urina permitem que você para detectar 
os primeiros casos de diabetes, que podem ser 
controlados de maneira muito fácil e econômica com 
medicamentos orais.

Combate ao diabetes na fronteira do Texas com o México

Continued from page 12 “Teste A1c no local de atendimento e teste para 
doença renal precoce usar a proporção de 
albumina para creatinina na urina permite que 
você possa detectar os primeiros casos de 
diabetes, que podem ser controlados de forma 
muito fácil e econômica com medicamentos 
orais.”

Dr. Brian Wickwire
PhD Biochemistry
Nuestra Clinica del Valle, San Juan, Texas
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Prevalência da diabetes 
no sul do Texas

A prevalência
da diabetes na 
população adulta é
aproximadamente
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 “Você tem quase um em cada três adultos com diabetes. Não só 
isso, mas a população tem uma genética predisposição para 
progredir na insuficiência renal e desenvolve doença renal 
mais rapidamente do que outras populações. É extremamente 
importante e fundamental ter uma maneira de verificar se há 
doença renal precoce e encorajar as pessoas a procurar 
tratamento médico.”
Dr. Brian Wickwire
PhD Biochemistry
Nuestra Clinica del Valle, San Juan, Texas 14



Saiba o seu A1c

Low HbA1c

High HbA1c

Hemácia           Açúcar

 

O que é HbA1c (A1c)?
A hemoglobina (Hb) é uma proteína encontrada nas células vermelhas do sangue que 
transporta oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. A glicose no sangue pode se ligar à 
hemoglobina para formar a hemoglobina glicada, ou HbA1c. Se houver excesso de glicose 
no sangue, o nível de HbA1c será mais alto. Medindo HbA1c, os médicos podem medir seus 
níveis médios de açúcar no sangue desde o último 2-3 meses e, portanto, fornecer um plano 
de tratamento mais personalizado. Medição de HbA1c também pode mostrar se os planos de 
tratamento e as opções de estilo de vida foram eficazes.

Onde eu posso realizar o teste?
Pergunte ao seu médico sobre como fazer um teste de HbA1c no consultório durante sua 
próxima consulta.

Source: http://www .diabetes .org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/a1c/
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Riscos da diabetes a longo prazo

 

 

Danos nervosos

Os problemas nervosos podem ocorrer a 
qualquer momento, mas o risco aumenta 
com a idade e o diabetes com maior 
duração.

Problema nos olhos

Pode levar à cegueira

Feridas e infecções nos pés e na pele

Se não for tratada, pode levar à amputação.

O aumento da pressão arterial
 pode levar a um ataque 
cardíaco ou derrame.

Doença renal
A Diabetes é uma das principais 
causas de doença renal.

Cerca de 1 em cada 4 adultos com 
diabetes tem doença renal.

Source: Afkarian M, Zelnick LR, Hall YN, et al . Clinical manifestations of kidney 
disease among U .S . adults with diabetes . Journal of the American Medical 
Association . 2016;316(6):602-10 .
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Como ter um estilo de vida mais saudável com 

diabetes

• Pratique exercícios e atividades físicas

• Mantenha uma dieta saudável

• Coma mais frutas e vegetais

• Consumir menos açúcar

• Tome os medicamentos prescritos

• Verifique o açúcar no sangue regularmente

• Visite seu médico regularmente e consulte-o em caso de 
dúvidas
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Soluções de teste HbA1c

O Enzymatic Hemoglobin A1c Assay para o Atellica® CH 
Analyzer está agora disponível para atender à crescente 
demanda por testes de HbA1c. Ajuda no diagnóstico
e monitoramento do controle de glicose no sangue a longo 
prazo em pacientes com diabetes mellitus e identificação 
daqueles em risco de desenvolver diabetes mellitus. O 
ensaio Siemens Healthineers Atellica CH Enzymatic 
Hemoglobin A1c é um ensaio certificado por NGSP rastreável 
aos calibradores de referência IFCC. Ele fornece a precisão e 
exatidão necessárias para atender aos novos padrões da 
indústria e a automação para melhorar o rendimento em 
comparação com os ensaios HPLC tradicionais.

Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c Assay

 

 

 

O DCA Vantage® Analyzer é clinicamente comprovado
sistema de diabetes local de atendimento que fornece resultados 
de teste de hemoglobina A1c (HbA1c) e albumina, incluindo Razão 
A: C, para melhorar os resultados do paciente. O sistema é simples 
o suficiente para usar em seu laboratório de escritório, mas 
poderoso o suficiente para fornecer resultados com qualidade de 
laboratório.

• Fornece resultados de teste de relação HbA1c e A: C em minutos 
• Melhora a experiência do paciente ao exigir menos amostra de 
sangue no total (1 μL)
• Elimina erros de transcrição e economiza tempo com
resultados impressos a bordo

DCA Vantage Analyzer
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Usando teste de hemoglobina A1c para diagnóstico e gerenciamento 
da diabetes
H . Roma Levy, MS

Insulina e captação celular de glicose
pelo receptor de insulina
As células requerem glicose para energia; Contudo,
glicose não pode se difundir pela maioria das células
membranas. A captação celular de glicose é regulado
 pela interação do pâncreas hormônio  insulina 
com insulina celular receptores .1 A insulina é
 liberada do pâncreas células beta em  resposta a 
um carboidrato refeição rica .2 Após  a ligação à
insulina receptor, uma cascata de sinal longo monta
canais de glicose transmembrana para admitir
glicose .1 Os níveis de insulina diminuem conforme
a glicose é sequestrada. Este ciclo de feedback,
junto com o armazenamento de glicose pelo fígado
na forma de glicogênio, ajuda a manter glicose no
 sangue em um nível bastante estreito intervalo.

2 Diabetes ocorre quando produção de insulina ou 
função do receptor tornar-se prejudicado.

Fisiopatologia do diabetes
Existem três tipos principais de diabetes.

O diabetes tipo 1 (T1D) é crônica e
doença autoimune incurável que geralmente
ocorre na infância ou adolescência, mas pode
desenvolver mais tarde devido a lesão ou outra
doença . Em T1D, as células T destroem gradualmente
células beta produtoras de insulina, criando insulina
deficiência. Produção de insulina eventualmente

torna-se tão deficiente que não pode 
suportar a regulação apropriada da glicose 
necessária para a funcionalidade normal das 
células .3,4,5 O diabetes tipo 2 (T2D) é 
responsável por até 95% de todos os casos 
em países desenvolvidos .3,4 A T2D é 
principalmente uma doença de dieta 
inadequada e controle de peso e pode se 
desenvolver em qualquer idade .3 Embora 
também seja uma doença crônica, um estudo 
recente em grande escala demonstrou que a 
remissão pode ser alcançada por meio de 
restrição calórica significativa e modificação 
de comportamento .6 Em T2D, as células 
tornam-se insensíveis (resistentes) à insulina 
devido ao receptor de insulina ou cascata de 
sinal longo

mau funcionamento do componente. A 
redução da captação de glicose resulta em 
hiperglicemia .2 As citocinas inflamatórias 
liberadas do excesso de lipócitos também 
prejudicam a ação de insulina nos  
eceptores de insulina .7 À medida que o 
T2D progride, aumenta a produção de 
insulina em resposta à hiperglicemia 
desencadeia as células beta para liberar 
quimiocinas que resultam em sua 
autodestruição por sinalização da liberação 
de IL-1β por infiltração de macrófagos .8

Rank Country
Estimated  

Undiagnosed Individuals
Estimated  

Diagnosed Individuals 
Proportion 

Undiagnosed

1 China 61 .3 million 114 .4 million 53 .6%

2 India 42 .2 million 72 .9 million 57 .9%

3 United States 11 .5 million 30 .2 million 38 .2%

4 Indonesia 7 .6 million 10 .3 million 73 .7%

5 Brazil 5 .7 million 12 .5 million 46 .0%

6 Pakistan 4 .6 million 7 .5 million 61 .5%

7 Russian Federation 4 .5 million 8 .5 million 53 .7%

8 Mexico 4 .5 million 12 .0 million 37 .4%

Tabela 1. Países com os níveis mais altos de diabetes não diagnosticado (idades de 20 a 79 anos) em 2017. Esses 
países também carregam o maior fardo de diabetes diagnosticado (adaptado do IDF Diabetes Atlas, 8ª edição, 20173).
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Comparação de variantes de hemoglobina em 
ensaios de HbA1c da Siemens Healthineers

Table 1. Overall mean % biases of each test method and the comparison method (NGSP reference method) for each variant type .

ADVIA Chemistry A1c_E Atellica CH A1c_E Dimension A1C Dimension Vista A1C

Hb  
Variant A2 C D E S A2 C D E S A2 C D E S A2 C D E S

n 20 45 24 20 25 20 37 27 21 20 23 20 20 20 22 25 53 31 29 29

Overall  
Mean  
%Bias

-1 .05 1 .02 0 .18 2 .70 2 .88 -2 .40 -4 .61 -2 .71 -0 .14 -1 .99 -0 .17 -2 .60 -2 .09 -2 .27 -0 .94 0 .63 -1 .08 0 .07 0 .79 -0 .31

As variantes mais comuns em 
todo o mundo (em ordem de 
prevalência aproximada)
são HbS, HbE, HbC e HbD. No 
entanto, a prevalência exata 
varia amplamente de país 
para país para um país e até 
mesmo dentro de diferentes 
áreas geográficas dentro de 
um país ou região.

Conclusão
A Siemens Healthineers oferece vários 
ensaios de hemoglobina A1c que 
demonstraram pouca ou nenhuma 
interferência significativa entre
todos os sistemas e variantes testados. O 
enviesamento médio geral foi <5% em 
todos os sistemas
e tipos de variantes.

Estudo de variante

Um estudo variante de hemoglobina foi realizado 
nos seguintes ensaios Siemens Healthineers: ensaios 
Atellica® CH A1c_E, ADVIA® Chemistry A1c_E, 
Dimension® A1C e ensaios Dimension Vista® A1C. 
Um mínimo de 20 amostras para cada uma das 
seguintes variantes foram testadas de acordo com o 
protocolo CLSI EP07-A2: HbA2, HbC, HbD, HbE e 
HbS. As amostras foram obtidas no National 
Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) e 
na International Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (IFCC). Observe que nem todas 
as mesmas amostras foram executadas em cada 
plataforma. same samples were run on each 
platform .
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Teste seu conhecimento

Globalmente, qual é a 
porcentagem estimada de 
diabéticos não diagnosticados?

Com soluções POCT, clínicas 
remotas no Outback australiano 
reduziram o tempo para resultar?

Além dos testes frequentes de 
HbA1c, o Dr. Wickwire  ecomenda o 
teste anual ____ para verificar se há 
sinais de doença renal.
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