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Revisão / Review

Alterações do sistema hemostático nos pacientes com diabetes melito tipo 2
Hemostatic changes in patients with type 2 diabetes mellitus

O diabetes tem adquirido um caráter de epidemia devido ao grande aumento do número
de indivíduos acometidos nas últimas décadas. A mortalidade relacionada ao diabetes
está associada a eventos trombóticos, principalmente cardiovasculares. De uma maneira
geral, pacientes com diabetes apresentam um quadro de hipercoagulabilidade e
hipofibrinólise; entretanto, ainda não foram esclarecidos os mecanismos que deflagram
as alterações hemostáticas nos indivíduos diabéticos. O objetivo do presente artigo foi
abordar as alterações mais frequentes do sistema hemostático descritas na literatura
nos indivíduos diabéticos. Os indivíduos diabéticos apresentam alterações endoteliais,
plaquetárias, nos fatores de coagulação, nos anticoagulantes naturais e no sistema
fibrinolítico, sendo que essas alterações são causadas direta ou indiretamente pela
hiperglicemia. Dessa forma, analitos como fator de Von Willebrand, fator VIII,
fibrinogênio e D-dímero são marcadores que apresentam interpretações diferenciadas
no contexto do paciente diabético. As evidências laboratoriais das alterações hemostáticas
nos indivíduos diabéticos suportam a observação clínica de que o diabetes é um estado
de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise. Ainda não estão bem estabelecidas as
estratégias de intervenção clínica e/ou medicamentosa frente aos resultados alterados
do sistema hemostático.
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Introdução

O aumento do número de indivíduos diabéticos adquiriu
um caráter de “epidemia” nas últimas décadas. No ano de
2000, o número de indivíduos diabéticos na população
mundial era de aproximadamente 151 milhões, e as estimativas
são que, em 2010, chegue a 221 milhões e, em 2025, a 324
milhões.(1) Acredita-se que as mudanças no comportamento
humano, no meio ambiente e no estilo de vida estejam
favorecendo o aumento do número de indivíduos obesos e
diabéticos.(2)

Existem dois tipos de diabetes melito que são mais
prevalentes: o diabetes tipo 1 (DM1), que se caracteriza pela
destruição autoimune das células beta do pâncreas, resul-
tando na deficiência absoluta de insulina; e o diabetes tipo 2
(DM2), que corresponde a aproximadamente 90% dos casos
de diabetes no mundo e se caracteriza pela resistência à
insulina e/ou secreção reduzida de insulina.(2)

A epidemia de diabetes está particularmente relacionada
ao DM2. Paradoxalmente, parte do problema está relacionada
ao melhoramento dos programas de saúde pública durante o
século 20 e ao aumento da expectativa de vida. Doenças que
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não são de notificação compulsória, como diabetes e doenças
cardiovasculares, são atualmente os maiores problemas de
saúde pública responsáveis pelas causas do aumento da
morbidade e mortalidade no século 21.(2)

Os custos envolvidos no tratamento do diabetes e das
complicações relacionadas à doença são altos; dessa forma,
tem-se investido muito na prevenção primária (para reduzir a
incidência de DM) e na prevenção secundária (para reduzir
as complicações imediatas e de longo prazo de pacientes
diabéticos). O tratamento da hipertensão arterial, da disli-
pidemia, bem como o controle da hiperglicemia são medidas
básicas para prevenir o desenvolvimento das complicações
relacionadas ao diabetes.(2)

As principais complicações ocasionadas pelo DM2 são
microvasculares e macrovasculares.(3,4) As complicações
microvasculares mais prevalentes são nefropatia, retinopatia
e neuropatia; já dentre as macrovasculares destacam-se a
doença arterial coronariana (DAC), o acidente vascular
cerebral (AVC) e a doença arterial obstrutiva periférica
(DAOP).(5-7)

Cerca de 80% dos indivíduos diabéticos morrem em
decorrência de eventos trombóticos e 75% a 80% dessas
mortes resultam de eventos cardiovasculares.(8,9)

Pacientes com diabetes sem um evento prévio de
infarto possuem risco de doença cardiovascular similar aos
indivíduos não diabéticos com história prévia de infarto. O
tratamento de indivíduos de alto risco reduz a chance de
doenças cardiovasculares e os benefícios são similares em
pacientes com e sem diabetes.(10) De uma forma geral,
pacientes com diabetes apresentam um quadro de hiper-
coagulabilidade e hipofibrinólise. Entretanto, correlações
entre as complicações vasculares no diabetes e o grau de
anormalidade do sistema hemostático ainda não foram
claramente estabelecidas.(3) O objetivo do presente artigo foi
abordar as alterações mais frequentes do sistema hemos-
tático descritas na literatura nos indivíduos com diabetes
melito tipo 2.

Alterações endoteliais no diabetes

O endotélio é constituído por uma camada única de
células que revestem internamente a superfície dos vasos
sanguíneos, estabelecendo uma barreira entre o sangue e o
vaso.(11)  O endotélio íntegro contribui para a manutenção da
fluidez do sangue por prevenir a agregação plaquetária, por
apresentar propriedades anticoagulantes e por estimular o
sistema fibrinolítico.(12) Alterações no endotélio promovem
ativação do processo inflamatório, que, juntamente com
outros fatores como hipertensão e dislipidemia, proporcionam
a formação de placas ateroscleróticas, que podem permanecer
por anos de forma assintomática e não ocasionar nenhuma
mudança clínica nos pacientes diabéticos.(13)

A hiperglicemia contribui diretamente para a lesão
endotelial através da glicação irreversível do colágeno sub-

endotelial e de outras proteínas estruturais do vaso, formando
os produtos finais da glicação avançada (AGEs).(14) Os AGEs
acumulam no subendotélio em função do tempo e dos níveis
glicêmicos e estão diretamente relacionados à aterosclerose
e insuficiência renal.(15,16) Os AGEs promovem mudanças na
estrutura e nas propriedades biofísicas da membrana basal
causando alterações na permeabilidade e na capacidade
vasodilatadora dos vasos.(17)

Uma maneira de avaliar a integridade vascular é através
da determinação da trombomodulina plasmática (TM), uma
vez que ela é essencialmente uma proteína de membrana.(18)

Dessa forma, níveis plasmáticos aumentados de TM podem
implicar evidência laboratorial de lesão de endotélio e,
indiretamente, de redução da eficácia do sistema da anti-
coagulação via proteína C.(19) Particularmente nos pacientes
com DM2, o aumento dos níveis de TM parece estar asso-
ciado a uma lesão vascular difusa e não tecido-específica.(20)

Outro marcador de lesão endotelial é o fator de von
Willebrand (FVW).(21) Em algumas condições como hiper-
tensão e hiperinsulinemia encontram-se níveis aumentados
de FVW, e pacientes com doença coronariana submetidos a
tratamento para redução da hipercolesterolemia apresentam
redução dos níveis de FVW.(22)

O FVW é uma glicoproteína multimérica sintetizada por
megacariócitos e células endoteliais, e encontra-se presente
no subendotélio, no plasma, nas plaquetas e no endotélio. O
FVW é secretado na forma de alto peso molecular, que é clivado
pela ADAMTS13 (a disintegrin and metalloproteinase with
a thrombospondin type 1 motif, member 13) em multímeros
menores.(23) Dentro da célula endotelial, os multímeros são
armazenados nos corpos de Weibel-Palade.(11) Por isso,
quando há lesão endotelial, o aumento dos níveis de FVW é
marcante e expressa um possível estado de hipercoagu-
labilidade.(24)

Estudos epidemiológicos demonstram que níveis
elevados de FVW predizem o desenvolvimento e a progressão
de doenças cardiovasculares; já estudos intervencionais
mostram que o fato de parar de fumar, o tratamento da hiper-
colesterolemia, hipertensão, diabetes e hiper-homocisteinemia
promovem redução dos níveis de FVW.(22) Observa-se que o
aumento de FVW precede o DM2(25) e que há uma associação
positiva entre o aumento de FVW e a progressão da disfunção
microvascular(20) e macrovascular(22) no diabetes.

A hiperglicemia crônica ou as várias anormalidades
metabólicas relacionadas à hiperglicemia (i.e. hipertensão,
dislipidemia, hiperinsulinemia) podem causar lesão endotelial
que resultam nas lesões microvasculares características do
diabetes, como a nefropatia. Há uma hipótese de que a
microalbuminúria nos indivíduos diabéticos não seja somente
um indicador de lesão renal, mas sim um indicador de lesão
vascular disseminada.(20)

Todos esses fatores levados em consideração explicam
a associação positiva entre microalbuminúria, aumento de
TM, FVW e eventos cardiovasculares, pois no diabetes esses
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fatores estão associados às lesões micro e macrovascu-
lares.(24-26)

Diretamente associadas à disfunção endotelial, outras
funções também são afetadas. A enzima lipase lipoproteica
se liga às moléculas de glicosaminoglicanos do endotélio
para exercer a sua função, e alterações nas ligações da enzima
ao endotélio podem contribuir para a dislipidemia associada
ao diabetes.(24)

Alterações plaquetárias no diabetes

As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos de mega-
cariócitos que apresentam diâmetro médio de 2 a 3 µm, forma
discoide (quando não ativadas) e vida média de seis a dez
dias.(27,28)

Após uma lesão endotelial tem-se a formação do tampão
plaquetário. A dinâmica da formação do tampão plaquetário
envolve diferentes etapas que incluem adesão, mudança de
forma, agregação e secreção de grânulos das plaquetas. Após
a adesão das plaquetas ao subendotélio, mediada pela
glicoproteína Ib (GPIb) da plaqueta e pelo FVW presente
junto ao colágeno subendotelial, ocorre uma mudança de
forma das plaquetas e exposição de fosfolípides de carga
negativa e receptores até então internalizados. A liberação
de disfofato de adenosina (ADP) dos grânulos densos junto
com a mobilização de cálcio resulta em mudanças confor-
macionais na plaqueta que expõe a glicoproteína IIbIIIa
(GPIIbIIIa), permitindo a interação plaqueta-plaqueta, por
intermédio de moléculas de fibrinogênio. Esse processo inicia
a agregação plaquetária. A secreção dos grânulos sinaliza o
recrutamento de outras plaquetas para a parede do vaso e
formação do tampão plaquetário.(28,29) O objetivo da formação
do tampão plaquetário através da interação das plaquetas
com o subendotélio é de isolar o local da lesão.(27,28)

O número de plaquetas circulantes nos indivíduos
diabéticos é normal, isto é, não há alteração quantitativa
quando comparado com a população não diabética.(8)

Embora a hiperglicemia, a dislipidemia e a hipertensão
possam independentemente causar lesão vascular, a
disfunção endotelial pode ser intrínseca ao DM2. Esse
quadro pode conduzir a um estado ativado caracterizado, em
parte, pela adesão plaquetária e aumento de agregação.(30)

Em adição, o efeito osmótico da glicose consiste de um
mecanismo pelo qual a hiperglicemia aumenta a propensão
das plaquetas a agregarem e degranularem.(31)

Não está claro na literatura se as plaquetas interagem
mais intensamente com os vasos lesados de indivíduos
diabéticos, porém, esse fato pode contribuir para uma maior
propensão a eventos trombóticos arteriais. Estudos avaliando
a função plaquetária in vitro de indivíduos diabéticos
encontraram aumento da reatividade, aumento do número de
moléculas das GPIb, GPIIbIIIa e redução da fluidez das
membranas correlacionada à glicação das proteínas da
membrana das plaquetas.(32,33)

Estudos in vivo demonstraram evidências do aumento
da ativação plaquetária em pacientes com síndrome meta-
bólica e DM2 através dos níveis aumentados de betatrom-
boglobulina e fator 4 plaquetário no plasma, sendo que esses
marcadores são exclusivamente armazenados nos grânulos
plaquetários.(13)

O aumento de P-selectina (CD62P) sobre a superfície
plaquetária de indivíduos diabéticos também já foi descrito(30)

e é um marcador de ativação plaquetária diretamente rela-
cionado à formação de trombos.

A utilização profilática de antiagregantes plaquetários
vem sendo discutida e muitas vezes justificada em alguns
pacientes, tendo em vista que o diabetes raramente acontece
como fator de risco isolado para a trombose. Entre os fatores
de risco comumente associados ao diabetes, podem ser
destacados: obesidade, tabagismo, hipertensão arterial,
dislipidemia, idade avançada, infecções de repetição,
imobilizações, tumores malignos, mulheres no climatério ou
em uso de contraceptivos orais, entre outros.(1)

Alterações dos fatores da coagulação no
diabetes

A coesão presente no tampão plaquetário é insuficiente
para interromper o sangramento de vasos de grande calibre
ou resistir à pressão intravascular presente no sistema arterial.
Nessas circunstâncias, faz-se necessário a formação de um
coágulo de fibrina que tem o tampão plaquetário como
suporte.(34)

Em condições normais, as proteínas e os componentes
celulares envolvidos na coagulação sanguínea estão pre-
sentes no sangue nas formas inativas. Quando ativados,
ocorre uma sequência de reações que, através da geração
de proteases, culmina na conversão de fibrinogênio em
fibrina.(35)

Indivíduos saudáveis com síndrome metabólica e
pacientes com DM2 apresentam valores aumentados de fator
VII. Esse aumento de fator VII está relacionado à dislipidemia
presente nas duas condições. Há uma correlação positiva
entre fator VII e triglicérides, e uma das hipóteses é de que
parte do fator VII circula no plasma ligado às partículas de
VLDL, ricas em triglicérides, o que prolonga a meia vida
plasmática do fator VII.(13,21,36)

O uso de estatinas (inibidores de 3-hidroxi-3-metilglutaril
coenzima A redutase), além de exercer o efeito direto sobre os
lípides, também reduz os níveis plasmáticos de fator VII
regulando a coagulação.(37)

O complexo fator VIII/FVW também encontra-se
aumentado nos indivíduos com resistência à insulina e DM2.
Esse aumento pode estar relacionado à presença de disfunção
endotelial e/ou processo inflamatório, uma vez que o FVW é
uma proteína de fase aguda e é armazenado sob a forma de
multímeros nas células endoteliais.(13,14,21)

Cerca de 95% do fator VIII circula no plasma ligado ao
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FVW e 5% circulam na forma livre.(38) Os níveis plasmáticos
de FVW se devem principalmente à secreção das células
endoteliais e aumentam nos quadros de inflamação em
resposta ao fator de necrose tumoral (TNF). O fator VIII
também aumenta nos estados inflamatórios, porém, acredita-
se que seja provavelmente em decorrência do aumento do
FVW, sua proteína carreadora, uma vez que a síntese de
fator VIII não é alterada pela inflamação.(21) Modelos
matemáticos estimam que a meia vida do fator VIII aumenta
de 37 minutos para 24,5 horas quando se encontra ligado ao
FVW.(21) A média fisiológica da meia vida do fator VIII
infundido intravenoso é de aproximadamente 12 horas,
podendo ser influenciada pelos níveis de FVW, grupo
sanguíneo, idade, modificações na estrutura do fator VIII e
polimorfismo no gene do receptor de alfa2macroglobulina
(CD91).(38,39)

O aumento dos níveis plasmáticos de fator VIII é
considerado um fator de risco independente para o trombo-
embolismo.(40)

O fibrinogênio se encontra aumentado nos pacientes
diabéticos e também é uma proteína de fase aguda.(14,21,24,41)

O aumento dos níveis plasmáticos de fibrinogênio também é
considerado um fator de risco independente para a doença
cardiovascular.(36)

Sabe-se que o tratamento com insulina não altera os
níveis de fibrinogênio; entretanto, a terapia com metformina
resulta em significante redução dos níveis de fibrinogênio
nos pacientes com DM2.(13)

Outro efeito direto da hiperglicemia sobre o sistema
hemostático é observado na molécula de fibrinogênio. O
fibrinogênio glicado resulta na formação de um coágulo de
fibrina mais denso, com fibras mais finas e resistentes à
fibrinólise. A fibrina glicada liga menos ao ativador do
plasminogênio tipo tecidual (t-PA) e ao plasminogênio, gera
menos plasmina e aumenta a ligação da alfa2-antiplas-
mina.(8,13)

Marcadores de hipercoagulabilidade, como o fragmento
1+2 da protrombina (F1+2), complexo trombina-antitrombina
(TAT) e fibrinopeptídeo A (FPA) também se encontram
aumentados em pacientes com diabetes que apresentam
comorbidades como hipertensão, doença cerebrovascular,
microalbuminúria, entre outras condições, independente de
índices glicêmicos bem controlados.(3,8)

Alterações dos anticoagulantes naturais no
diabetes

Um ponto importante no processo hemostático é a
regulação da coagulação sanguínea exercida por meca-
nismos denominados anticoagulantes naturais. Existem dois
grandes grupos: 1) inibidores de serinoproteases [anti-
trombina – AT, cofator II da heparina, inibidor da via do
fator tecidual – TFPI] e 2) inibidores de cofatores ativados
[proteínas C e S – PC e PS]. Esses mecanismos permitem

que a formação de fibrina se limite à área onde há lesão
endotelial.(42)

As deficiências de PC, PS e AT são consideradas
fatores de risco para eventos trombóticos;(40) isto porque
níveis plasmáticos reduzidos comprometem a eficiência dos
mecanismos de anticoagulação natural. Villanueva e Allen
demonstraram que a hiperglicemia promove uma redução
da atividade biológica da AT em indivíduos diabéticos, mas
que a concentração do antígeno permanece normal ou
aumentada. Especula-se que a glicação não enzimática da
proteína proporcione modificações estruturais que con-
duzam à disfunção.(43,44) Pacientes com diabetes e obesidade
apresentam redução dos níveis de AT, fato que favorece o
estado pró-trombótico.(45) Entretanto, outros estudos apre-
sentam níveis aumentados de AT nos pacientes diabéticos
com retinopatia, com baixo controle glicêmico e em negros.(8)

Para o TFPI também já foi descrito o seu aumento em
pacientes diabéticos com nefropatia.(8)

Os níveis plasmáticos de PC, antigênico e funcional,
apresentam-se elevados nos pacientes diabéticos(46) e sabe-
se que esse aumento não é decorrente de processo infla-
matório, uma vez que PC não é uma proteína de fase aguda.(47)

O uso de estatinas também contribui na via da PC, aumen-
tando a expressão de TM sobre o endotélio e, conse-
quentemente, aumentando a ativação da PC, o que resulta
em um potencial efeito antitrombótico in vivo.(37)

Os valores de PC podem ser afetados por covariáveis
como idade (indivíduos idosos apresentam valores de PC
mais elevados do que jovens), gravidez, período pós-meno-
pausa, uso de terapia de reposição hormonal em mulheres e
uso de anticoncepcionais orais que também proporcionam
aumento dos níveis de PC.(48)

Deficiências quantitativas e qualitativas de PC, PS e
AT são fatores de risco bem estabelecidos para o trombo-
embolismo venoso; porém, níveis aumentados não propor-
cionam redução do risco de desenvolvimento de trombose e,
até o momento, não apresentam qualquer significância
clínica.(40,48)

Alterações do sistema fibrinolítico no
diabetes

O coágulo é uma estrutura programada para ser
temporária. Após a reconstituição do endotélio, o coágulo
de fibrina é degradado pela ação do sistema fibrinolítico. O
plasminogênio é convertido em plasmina e essa atua sobre a
fibrina levando à formação, em último estágio, do D-dímero
(D-Di). O sistema fibrinolítico também é regulado por
ativadores e inibidores.(49)

O sistema fibrinolítico pode ser inibido em dois alvos
distintos. O inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1
(PAI-1) inibe os ativadores do plasminogênio tipo tecidual e
tipo uroquinase (t-PA e u-PA), reduzindo a geração de
plasmina. Já outros inibidores atuam diretamente sobre a
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plasmina, inibindo a sua ação catalítica, como a alfa2-anti-
plasmina.(50)

O PAI-1 é sintetizado por várias fontes, como as células
endoteliais, tecido adiposo e hepático. Grandes quantidades
de PAI-1 são armazenadas nas plaquetas e proporcionam a
formação de coágulos ricos em plaquetas resistentes à
fibrinólise. Várias citocinas inflamatórias, como interleucina
1 (IL-1) e fator de necrose tumoral (TNF), estimulam a síntese
endotelial de PAI-1 bem como fatores de crescimento e
hormônios (estrógeno, trombina e insulina).(51)

Os níveis de PAI-1 aumentam com o avanço da idade,
apresentando nível médio de 50 a 60 ng/mL, e variam desde
níveis indectáveis até valores superiores a 200 ng/mL. Esse
fato se justifica porque há uma variação circadiana na qual se
observam níveis mais elevados na parte da manhã. Essa
variação pode ter influência direta sobre o pico de incidência
de infarto agudo do miocárdio (IAM).(51)

A hiperglicemia atua sobre o sistema fibrinolítico
estimulando a produção de PAI-1. Tal condição favorece a
permanência do coágulo de fibrina e, consequentemente, o
desenvolvimento de trombos.(24,49,52)

Alguns estudos mostram que níveis elevados de PAI-
1 são também um fator de risco independente para o
desenvolvimento do DM2 em indivíduos saudáveis, isto é, o
aumento de PAI-1 precede o desenvolvimento do DM2.(13)

Níveis aumentados de PAI-1 estão associados aos compo-
nentes da síndrome de resistência à insulina, tais como IMC
aumentado, hipertensão, hipertrigliceridemia e hiperinsu-
linemia em indivíduos saudáveis com resistência à insulina,
em pacientes com DM2 e em pacientes com doença cardio-
vascular.(25,36) Estudos intervencionais mostraram que a perda
de peso, exercícios físicos e o uso de metformina ocasionam
redução dos níveis de PAI-1.(13)

O t-PA também se encontra aumentado nos pacientes
diabéticos, mas a maior parte de t-PA circula no plasma ligado
ao PAI-1. Dessa forma, especula-se que o aumento de t-PA
se deve ao aumento de PAI-1. Entretanto, os níveis de PAI-1
superam os níveis de t-PA, impedindo que esse aumento de
t-PA possa beneficiar os indivíduos com um potencial maior
de geração de plasmina e lise do coágulo de fibrina.(13)

Em muitos estudos, os pacientes diabéticos apresentam
níveis aumentados de D-Di.(53,54) Entretanto, em condições
normais, quando se tem um estado de hipercoagulabilidade,
consequentemente se tem um estado de hiperfibrinólise.
Como no paciente diabético tem-se um quadro de hiper-
coagulabilidade e hipofribinólise, a expressão de marcadores
como o D-Di pode estar subestimada.(53) Além desse fato,
deve-se levar em consideração que a fibrina mais rígida,
resultante do fibrinogênio glicado, também pode contribuir
para os valores relativamente reduzidos, uma vez que essa
fibrina é mais difícil de ser degradada.

A utilidade clínica do D-Di está atualmente limitada à
exclusão de trombose venosa profunda (TVP) e trombo-
embolia pulmonar (TEP) com o achado de valores baixos

devido ao valor preditivo negativo (VPN) desse marcador.
Entretanto, não podemos desconsiderar os valores aumen-
tados de D-Di que não estão diretamente associados a TVP e
TEP.(54)

Considerações finais

Atualmente, muito já se conhece sobre as associações
entre diabetes e marcadores hemostáticos. Entretanto, pelo
fato do diabetes ser uma doença multifatorial pode-se
observar algumas discrepâncias entre os estudos, tornando-
se necessário estudos mais detalhados para a elucidação do
processo e esclarecimento dos interferentes envolvidos.

É importante lembrar que diabetes não é uma doença
que pode ser categorizada apenas como “sim” ou “não”. O
grau de comprometimento do organismo, as comorbidades e
as medidas terapêuticas adotadas refletem diretamente na
progressão da doença e nos resultados dos marcadores
laboratoriais avaliados nesses indivíduos.(6)

As evidências laboratoriais das alterações hemostáticas
nos indivíduos diabéticos suportam a observação clínica de
que o diabetes é um estado de hipercoagulabilidade e
hipofibrinólise.

Distúrbios no sistema hemostático podem se apresentar
simultaneamente (aumento dos marcadores de lesão endo-
telial, como o FVW, que promove a adesão plaquetária ao
subendotélio, hiperatividade plaquetária, hipercoagula-
bilidade com o aumento da formação de trombina, níveis
elevados de fibrinogênio que participa da formação do
agregado plaquetário e do coágulo de fibrina, redução da
atividade fibrinolítica – com aumento de PAI-1– que resulta
na permanência do coágulo de fibrina por um maior tempo) e
todos os fatores podem contribuir, em maior ou menor grau,
para a elevada incidência de eventos trombóticos nos indi-
víduos diabéticos.(36)

A combinação de lesões endoteliais, alterações na reati-
vidade das plaquetas, aumento dos fatores da coagulação,
mudanças na estrutura da fibrina e redução da fibrinólise
favorecem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
e aumentam o risco trombótico.(13)

Uma grande limitação metodológica dos estudos
transversais é que esses estudos demonstram somente as
associações entre as variáveis medidas e não são capazes de
demonstrar relações causais. Estudos de pesquisa básica
são necessários para se investigarem os mecanismos
envolvidos no desenvolvimento das alterações propor-
cionadas pela hiperglicemia, pela hipertensão, pela disli-
pidemia e pelas interações entre as diversas condições
associadas ao diabetes.

Devido a essa condição clínica, o diabetes é consi-
derado um importante fator de risco para trombose, carac-
terizando-se por um estado de hipercoagulabilidade e
hipofibrinólise. Marcadores de hipercoagulabilidade, tais
como fibrinopeptídeo A (FPA), fragmento 1+2 da protrombina
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(F1+2), complexo trombina-antitrombina (TAT), fibrinogênio,
fator de von Willebrand solúvel (FVW), trombomodulina
solúvel (TM), D-dímero (D-Di), inibidor do ativador do plas-
minogênio tipo 1 (PAI-1), entre outros, podem se encontrar
elevados, fato que evidencia uma hiperativação do sistema
hemostático indicando um favorecimento à formação de
fibrina.(3,8,14,18,20)

É importante ressaltar que ainda não estão bem esta-
belecidas as estratégias de intervenção clínica e/ou medi-
camentosa frente aos resultados alterados do sistema
hemostático da mesma forma que são abordados a dislipidemia
e os processos inflamatórios.

Abstract

Diabetes has acquired an epidemic character due to the large
increase in the number of individuals affected over recent decades.
Diabetes-related mortality is associated with thrombotic events,
especially cardiovascular. In general, patients with diabetes present
symptoms of hypercoagulability and hypofibrinolysis. However,
the mechanisms that trigger hemostatic abnormalities in diabetic
patients are not clear. The aim of this paper was to address the
most frequent changes of the hemostatic system in diabetic patients
described in the literature. Diabetics have abnormalities of the
endothelium, platelets, clotting factors, natural anticoagulants and
the fibrinolytic system; all these changes are directly and/or
indirectly caused by hyperglycemia. Thus, analytes such as von
Willebrand factor, factor VIII, fibrinogen and D-dimer are markers
that should be interpreted differently in diabetic patients. Laboratory
evidence of hemostatic abnormalities in diabetic patients supports
clinical observations that diabetes is a state of hypercoagulability
and hypofibrinolysis. Strategies for clinical intervention and
medications are not well established considering the results of the
hemostatic markers.

Keywords: Diabetes melito, Type 2; Hemostasis; Thrombophilia;
Fibrinolysis
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