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O diabetes mellitus (DM) tipo 2 é uma 
das doenças crônicas mais comuns e sua 
prevalência está aumentando. Em 2014, 
estimou-se que 387 milhões de pessoas 
tinham DM em todo o mundo, das 
quais cerca de metade não foram diag-
nosticadas.1 A projeção para 2035 é que 
o número de pacientes com DM terá au-
mentado para 592 milhões.1 

O DM é um importante fator de risco 
para ocorrência de doenças cardiovas-
culares e cerebrovasculares.2 

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia car-
díaca mais frequente, sendo associada 
a um risco aumentado de acidente vas-
cular cerebral (AVC), tromboembolismo, 
insuficiência cardíaca e admissões hospi-
talares recorrentes.3 A FA afeta cerca de 
2,2 milhões de indivíduos nos Estados 
Unidos e 4,5 milhões na Europa.4,5

Estudos têm mostrado que o DM au-
menta em cerca de 40% a ocorrência 
de FA.6 Em uma importante metanálise7, 
esse aumento foi de 39%. 

Observa-se maior incidência de FA em pacientes diabéticos do sexo masculino e com 
idade mais avançada (Figura 1).8,9

Figura 1 -  DM e FA: possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos

Figura 2 -  Ocorrência de DM em pacientes com FA incluídos em estudos FASE III e sob  
 uso de DOACs

 Com base na metanálise de 11 estudos observacionais com 1,6 milhões de pacientes, o DM foi  
 associado a um aumento de 40% no risco de FA.

DM, diabetes mellitus; FA, fibrilação atrial; RAA, renina-angiotensina-aldosterona.

Adaptada de Tadic M et al, 2015.9

 40% dos pacientes do ROCKET AF tinham FA + DM e média de CHADS2 de 3,7.

DM, diabetes mellitus; FA, fibrilação atrial; DOACs, direct oral anticoagulants (anticoagulantes 
orais diretos); AVC, acidente vascular cerebral; AIT, ataque isquêmico transitório.

Adaptada de Connolly SJ et al, 200910; Patel MR et al, 201111;  
Giugliano RP et al, 201312; Granger CB et al, 2011.13
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Redução do risco de AVC e embolia sistêmica
O benefício do uso de anticoagulantes orais diretos (DOACs, direct oral anticoagulants), 
comparado com o de varfarina, na redução de AVC e tromboembolismo arterial em 
pacientes com FA foi demonstrado em 4 grandes estudos Fase III.10-13 O percentual 
de pacientes diabéticos variou de 23% a 40%, sendo que o estudo ROCKET AF11 
apresentou a maior proporção desses indivíduos (Figura 2).10-13
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Figura 3 -  Subanálise de pacientes diabéticos do estudo ROCKET AF

DM, diabetes mellitus; AVC, acidente vascular cerebral; ES, embolia sistêmica;  
AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico; NMCR, non-major clinically relevant  
(não grave clinicamente relevante).

Adaptada de Bansilal S et al, 2015.14

Considerações finais
A ocorrência de pacientes diabéticos com FA é muito frequente no mundo todo. A eficácia e segurança relativas de 
rivaroxabana comparada à varfarina foram semelhantes em pacientes com e sem DM, apoiando o uso de rivaroxabana 
nos dois cenários e sugerindo uma redução na ocorrência de eventos ateroscleróticos.
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Bansilal S et al 14 publicaram uma sub- 
análise do estudo ROCKET AF, obser-
vando especificamente o comporta-
mento dos pacientes diabéticos. Eles 
compararam as taxas de AVC, embolia 
sistêmica (ES) e hemorragias durante o 
estudo naqueles randomizados para 
rivaroxabana ou varfarina, com o in-
tuito de verificar a influência do DM 
nesses desfechos. 

Os 5.695 pacientes com DM (40%) do 
estudo eram mais jovens, mais obesos e 
tinham FA mais persistente, mas apresen-
tavam menos AVC prévio. As eficácias 
relativas de rivaroxabana e varfarina para 
prevenção de AVC e ES foram semelhan-
tes em pacientes com e sem DM [com 
DM: 1,74 versus 2,14/100 pacientes-ano, 
razão de risco (HR, hazard ratio): 0,82; 
sem DM: 2,12 versus 2,32/100 pacien-
tes-ano, HR: 0,92] (interação p = 0,53). 

A segurança da rivaroxabana foi simi-
lar à da varfarina em pacientes com e 
sem DM (Figura 3), respectivamente, 
independente do status da DM, em 
relação a:14
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 sangramento maior (HR 1,00 e 1,12; interação p = 0,43); 

 sangramento clinicamente relevante ou menor (HR 0,98 e 1,09;  
interação p = 0,17);  

 hemorragia intracerebral (HR 0,62 e 0,72; interação p = 0,67).

Ao analisar os componentes de eficácia, morte cardiovascular e ocorrência de AVC 
e ES, observa-se uma redução de 20% na incidência de morte cardiovascular com 
significância estatística e com – p de interação significativo, sugerindo uma redu-
ção na ocorrência de eventos ateroscleróticos, além da proteção já descrita em 
relação a AVC e ES.14 
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