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RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças crônicas de maior impacto econômico em
saúde devido às diversas complicações relacionadas ao mau controle metabólico. Dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS) têm apontado para um grande aumento da prevalência
da doença em nível mundial. Segundo a International Diabetes Federation (IDF), o Brasil
ocupa o 4º lugar entre os 10 países com maior número de indivíduos com diabetes. O recente
avanço no campo da insulinoterapia, incluindo a disponibilidade de insulina inalável pode
potencialmente levar a formas farmacêuticas mais atrativas da aplicação do hormônio,
contornando alguns dos desafios da terapia com insulina injetável. O presente estudo consiste
em uma revisão da literatura sobre insulina inalável e seu uso no tratamento do DM 1 e 2.
Para isso, foi realizada uma busca, nas bases de dados Scielo e Pubmed, por artigos completos
sobre tratamento do DM 1 e 2 com insulina inalável, publicados no período de 2015 a 2020.
Após análise dos estudos selecionados, pode-se concluir que a insulina inalável é eficaz no
tratamento do DM. Entretanto, seu emprego depende da ausência de contraindicações
absolutas, dentre elas a presença de problemas respiratórios e o tabagismo
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, insulina inalada, insulina Technosphere
ABSTRACT
Diabetes Mellitus (DM) is one of the chronic diseases with the greatest economic impact on
health due to several complications related to poor metabolic control. Data from the World
Health Organization (WHO) have pointed to an increase in the prevalence of the disease
worldwide. According to the International Diabetes Federation (IDF), Brazil ranks 4th among
the 10 countries with the highest number of individuals with diabetes. Recent advances in the
field of insulin therapy, including the availability of inhalable insulin may potentially lead to
more attractive dosage forms of hormone application, circumventing some of the challenges
of injectable insulin therapy. The present study consists of a literature review on inhalable
insulin and its use in the treatment of DM 1 and 2. For this, a search was performed in the
Scielo and Pubmed databases for complete articles on the treatment of DM 1 and 2 with
inhalable insulin, published from 2015 to 2020. After analyzing the selected studies, we
concluded that inhaled insulin is effective in the treatment of DM. However, its use depends
on the absence of absolute contraindications, including the presence of respiratory problems
and smoking
Keywords: Diabetes Mellitus, inhalable insulin, Technosphere insulin
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Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio

A insulina é um hormônio produzido

metabólico caracterizado pela deficiência

exclusivamente

pelas

células

beta-

relativa ou absoluta de insulina, resultando em

pancreáticas, localizadas em aglomerados

hiperglicemia (1).

conhecidos como ilhotas de Langerhans. A

O Diabetes tipo 1 (DM1)geralmente se

secreção da insulina é uma resposta a

apresenta na infância. Caracteriza-se como um

alterações na concentração da glicose sérica.

distúrbio metabólico crônico resultante de

Na ausência de secreção do hormônio, é

infiltração autoimune do sistema de ilhotas

necessário administrá-lo na forma de injeção

pancreáticas levando à sua destruição, com

ou inalação (8).

consequente cessação da produção de insulina
(2,3)

Atualmente, em laboratório, a tecnologia do

. São características, o surgimento gradual

DNA recombinante tem sido usada para

de auto anticorpos específicos do pâncreas e a

desenvolver a insulina humana (NPH e

hiperglicemia

frequentemente

convencional) para o tratamento do diabetes. A

associada a graves complicações de saúde (4, 5).

insulina chamada "regular" é estruturalmente

O Diabetes tipo 2 (DM2) se desenvolve na

idêntica à dos humanos. Por outro lado, a NPH

adolescência ou na idade adulta e está

está associada a duas substâncias (protamina e

associado à diminuição da produção da

zinco), que podem promover ação mais

insulina pelo pâncreas e/ou à resistência à ação

prolongada, não podendo, entretanto, ser

do hormônio, muitas vezes como resultado de

ingerida na forma de pílulas ou cápsulas, uma

um estilo de vida sedentário, obesidade e

vez que os sucos digestivos presentes no

envelhecimento. A incidência de novos casos

estômago interferem na sua eficácia (8).

severa,

de DM2 continua aumentando nos Estados

As insulinas mais modernas, chamadas

Unidos e em todo o mundo, sendo o Brasil um

análogas (ou análogas da insulina), são

dos países com maior número de portadores da

produzidas a partir da insulina humana e têm

doença. Muitos desses pacientes podem

efeito mais curto após serem modificadas

requerer o uso de terapia exógena com insulina

(Lispro (Humalog®), Aspart (NovoRapid®)

para controle da doença, quando outras formas

ou Glulisina (Apidra®)) ou ação mais longa

de terapia se tornam ineficazes
Já

o

Diabetes

(2,3,6,7)

Mellitus

.

(Insulina glargina (Lantus®), Levemir® e

gestacional

Degludeca (Tresiba®). A insulina também está

desenvolve-se durante a gravidez como

disponível como pré-mistura, com várias

resultado da resistência hormonal à insulina (2).

apresentações: insulina NPH + insulina regular
com proporção de 70/30, análogos de ação
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prolongada + análogos de ação rápida

além de reduzir o risco de infarto ou acidente

(Humalog® Mix 25 e 50, Novomix®30) (8).

vascular encefálico (9).

Estes medicamentos podem vir na forma de
canetas ou frascos: frasco de 10 ml (para

INSULINA INALÁVEL

seringas de insulina), recarga de 3 ml (para
canetas de aplicação de insulina), além da

Apesar de muitos avanços no tratamento do

disponibilidade de uso na forma de canetas de

diabetes ao longo do século passado, alguns

aplicação descartáveis (8).

elementos

da

terapia

com

insulina

O plano de tratamento mais necessário para

permaneceram inadequados para o cuidado

pacientes com diabetes tipo 1 é a liberação de

ideal do paciente. Há uma necessidade de

insulina basal e em bolus ao mesmo tempo,

melhorar

necessitando, portanto, ser realizado de forma

farmacodinâmica da insulina de ação rápida

muito intensiva, ou seja, a insulina é usada 3 ou

análoga para mimetizar a secreção fisiológica

mais vezes ao dia. Já o tratamento do DM2 é

de insulina. Além disso, há uma grande

variável, como o pâncreas ainda fornece a

barreira para o sucesso da terapia com insulina

insulina necessária para as refeições, alguns

que é a resistência do paciente. Rotas

pacientes precisam apenas da basal. Nestes

alternativas de administração de insulina,

casos, geralmente uma aplicação antes de

incluindo

dormir todos os dias é suficiente. Outros

a

farmacocinética

insulina

inalada,

investigação há vários anos

(10)

e

está

a

sob

.

precisam de insulina basal e injeções em bolus

Em 1920, foram realizados os primeiros

para controlar a glicemia em diferentes

estudos empregando insulina inalável, tendo

momentos do dia. Sendo assim, por ser um

sido relatada a redução da glicemia em

tratamento invasivo, é frequente a resistência

resposta. Já em 1987, foi demonstrado que a

do paciente ao tratamento (8).

insulina humana nebulizada fornecia controle

Em 2006, a insulina inalável foi aprovada
nos Estados Unidos como um novo método de
administração para o tratamento do diabetes,

da glicemia comparável à insulina subcutânea
em crianças com DM1.
Contudo,

foi

constatado

que

a

representando uma alternativa para pacientes

biodisponibilidade da insulina inalável era

refratários ao uso de insulina injetável (9).

significativamente

menor

em

relação

a

Deve-se ter em mente que o controle dos

preparações subcutâneas. Consequentemente,

níveis de glicemia é imperativo para prevenir

somente após o desenvolvimento de melhores

complicações renais, cegueira, distúrbios

dispositivos de administração e o entendimento

neurológicos, amputações e disfunção sexual,

da farmacologia das partículas, a insulina
inalável foi liberada para estudo clínico. Como
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resultado, no período de setembro de 2006 a

recombinante humana. O produto demonstra

outubro de 2007, a insulina inalável foi

absorção muito rápida pelos pulmões devido a

disponibilizada nos Estados Unidos como um

um sistema de liberação patenteado, o fumaryl

novo método de administração do hormônio (9).

diketopiperazine (FDKP), que encapsula a

Entretanto, o produto foi descontinuado pelo

insulina em microesferas. Estas partículas se

fabricante no ano seguinte, devido à sua baixa

dissolvem em pH neutro nos pulmões e, devido

comercialização.

ao pequeno tamanho, a absorção e a

Em 2014, uma nova insulina inalável, com

distribuição da insulina na corrente circulatória
(13)

tecnologia Technosphere (TI – Technosphere

é facilitada

Insulin), foi aprovada para uso em portadores

metabolização e a eliminação da insulina são

de diabetes tipos 1 e 2. Em pacientes com

similares à insulina regular humana, enquanto

diabetes tipo 2, o produto mostrou-se superior

o FDKP após absorvido pela corrente

ao placebo e semelhante à insulina subcutânea

sanguínea é eliminado via renal (7).

bifásica pré-misturada, sendo considerada uma
alternativa

aos

pacientes

avessos

à

administração subcutânea (7).
As

formulações

de

Exubera ,

AIR,

inalação,

uma

média

de

aproximadamente 60% da dose emitida de TI
atinge os pulmões, enquanto o restante é

insulina

inalável

pertencem a dois domínios principais: pó seco
®

Na

. Após entrada na circulação, a

Technosphere

deglutido e entra no trato gastrointestinal (14).
A TI pode ser um complemento útil para o

Insulin

tratamento do diabetes. Sua maneira fácil e não

(Afrezza®) e líquido (AERxiDMS), cada uma

invasiva de administração é uma grande

com vantagens e desvantagens (11).

vantagem para pacientes que não têm boa

Formulações em pó seco apresentam

receptividade à aplicação de injeções. Embora

temperatura ambiente mais estável, sem

a TI seja um pouco menos eficaz que a insulina

necessidade

inaladores;

aspart subcutânea, este é equilibrado pelo

medicamentos

menor risco de causar hipoglicemia pós-

entretanto,

de

complexos

possuem

toxicológicos

e,

mais

possivelmente,

maior

prandial tardia e ganho de peso (15).

imunogenicidade. Formulações líquidas são

Outras vantagens inerentes à insulina

mais simplistas, com mais opções de dosagens

inalável são: administração relativamente fácil

e, possivelmente, baixa imunogenicidade.

e

Enquanto

exigem

administração; pode ser inalada imediatamente

refrigeração, estas poderiam ser armazenadas

antes das refeições ou dentro de 20 minutos

em temperatura ambiente (12).

após o término da refeição

os

outros

insumos

não

dolorosa;

momento

(12)

flexível

de

. Além disso, a

A Technosphere Insulin (Afrezza®) é uma

hipoglicemia, particularmente pós-prandial

formulação em pó de insulina de DNA

tardia, e o ganho de peso são menos
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pronunciados

quando

comparada

à

ocorrência de broncoespasmo. É, dessa forma,

administração de insulina subcutânea (16). Vale

aconselhável que a função pulmonar seja

lembrar que o dispositivo para administrar a

avaliada no início do tratamento, após seis

insulina é bem projetado, pequeno e fácil de

meses e anualmente. Também é contra-

usar (17), o que facilita a adesão ao tratamento.

indicada para tabagistas ou ex-tabagistas que

Os candidatos ao uso de insulina inalável

interromperam o hábito recentemente (20).

são: portadores de diabetes tipo 1, fazendo uso

Efeitos colaterais mais comuns relatados são

de insulina basal uma vez ao dia e que preferem

hipoglicemia, tosse freqüente, broncoespasmo

o esquema bolus na formulação inalada;

em asmáticos, dor ou irritação na garganta, dor

pacientes com diabetes tipo 2 não controlados

de cabeça, redução da função pulmonar,

por agentes orais e relutantes em iniciar

bronquite, fadiga e infecção do trato urinário.

insulina subcutânea devido à fobia da agulha

Há também uma pequena diminuição do

ou outros motivos; pacientes em uso de

volume expiratório forçado em 1s (VEF1) com

insulina subcutânea no esquema bolus, que

TI o que parece ser consistente, não

apresentam hipoglicemia pós-prandial tardia

progressivo e reversível

frequente (4-5 horas após as refeições);

adversos relatados são cetoacidose diabética,

qualquer paciente que desenvolva reações

câncer de pulmão, hipocalemia, retenção de

cutâneas a injeções subcutâneas de insulina,

fluido e falha cardíaca quando associada a

como lipoatrofia ou lipohipertrofia

(18)

.

tiazolidinedionas

A TI representa uma adição útil ao

(20)

(21)

). Outros efeitos

. A tosse é um fator

limitante da TI que ocorre principalmente no
(22)

tratamento do diabetes devido à sua maneira

tratamento precoce

.

Além disso, pode

fácil e não invasiva de administração,

desenvolver um aumento nos níveis de

representando uma grande vantagem para

anticorpos séricos, embora não relacionados a

pacientes refratários ao uso de injeções (19).

qualquer mudança clínica significativa (1).

Entretanto, todos os pacientes candidatos ao

Entretanto, existem limitações quanto ao

uso de TI devem ser avaliados quanto à história

uso da insulina inalável, como tosse frequente

médica e serem submetidos a exame físico e

(24%-33% dos pacientes); disponibilidade

teste

apenas

de

espirometria,

para

eliminar

a

como

insulina

de

ação

curta

possibilidade de doenças pulmonares crônicas

(necessidade de adição de insulina subcutânea

(20)

.

basal de ação prolongada para pacientes com

A TI é contraindicada, portanto, para

DM1); relativamente menos eficaz que a

pacientes com doença pulmonar crônica, tais

insulina subcutânea; necessidade de testes

como asma e doença pulmonar obstrutiva

basais e de função pulmonar, sendo mais

crônica (DPOC), devido ao potencial de

seguro mudar para insulina subcutânea em
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caso de infecções respiratórias superiores ou
inferiores, evitando a exacerbação da doença e

RESULTADOS

a possibilidade de não ter absorção pulmonar
confiável. Outras limitações dizem respeito à

Aplicabilidade da insulina inalada:

ausência de dados disponíveis para populações
abaixo de 18 anos e acima de 65 anos, não ser

Cappelleri et al (2002) realizaram estudo

indicada para gestantes a menos que os

randomizado buscando avaliar o grau de

benefícios se sobreponham aos riscos (droga

satisfação dos pacientes quanto ao uso de

na categoria C de risco para gestantes) e

insulina injetável comparada à inalável, por

ausência de dados para lactantes. O alto custo

meio de questionário de satisfação do paciente

também deve ser levado em consideração

(20)

.

(baseline e 12 semanas após). Dos 47 pacientes

Deve-se ainda lembrar que a insulina inalável

(22 no grupo inalado, 25 no grupo de injeção

não é um substituto para insulina de longa ação

subcutânea - SC) que responderam, foi

(1)

constatada maior satisfação geral com a

.

OBJETIVOS

insulina inalada (31%; IC de 95% 14 - 50) em

O objetivo deste estudo foi revisar

relação à SC (13%; 95% CI, 7-19), sendo a

publicações relacionadas à eficácia e à

diferença significativamente maior (p <0,05).

aplicabilidade

no

Os pesquisadores concluíram que a insulina

tratamento do Diabetes Mellitus, bem como

inalada oferecia uma opção não invasiva, com

complicações associadas.

vantagens

da

insulina

inalável

como

facilidade,

conforto

e

conveniência (23)).
MÉTODOS

É certo afirmar que a maior aplicabilidade

No presente estudo foram analisados 52
artigos

completos,

de

acesso

da

insulina

inalada

é

a

redução

da

aberto,

hiperglicemia pós-prandial. O estudo de

encontrados nas bases de dados Lilacs,

Rosenstock et al (2010) comprova que a ação

Pubmed, Scielo, BDENF publicados nos

da TI corre em aproximadamente uma hora e

últimos cinco anos (2015 a 2020), utilizando as

desaparece após duas horas (24).

palavras-chaves diabetes, insulina, insulina

O desenvolvimento de insulinas inaladas

inalável, tratamento do diabetes, AFREZZA,

aumentou

a

esperança

de

diminuir

a

Technosphere insulin. Foram revisados artigos

variabilidade das insulinas, uma vez que esta é

sobre eficácia, aplicabilidade e complicações

absorvida e eliminada mais rapidamente dos

associadas ao uso de insulina inalável, em

pulmões do que do local de injeção subcutânea

pacientes portadores de DM 1 e 2, sem

(25)

.

distinção de faixa etária ou gênero.
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O estudo Rave et al (2008) comprova que a
distribuição do efeito de redução da glicose

Eficácia da insulina inalada:

total foi significativamente diferente entre TI e
a insulina regular humana subcutânea (scRHI)
(p

<0,05;).

O

GIR-Tmax

foi

O conceito de terapia com insulina inalável

de

foi postulado por muitos anos, mas ainda não

aproximadamente 200 minutos mais cedo com

alcançou sucesso devido a questões de custo,

TI do que com scRHI (p <0,0001)

(26)

ineficiência e falta de aceitação (29).

.

A variabilidade da distribuição pulmonar de

A insulina inalada Technosphere tem um

insulina por diferentes tecnologias foi relatada.

tempo

Um estudo em indivíduos com diabetes tipo 1,

concentração máxima (12-17 min), bem como

usando um aerossol com formulação de

duração mais curta de ação (aproximadamente

insulina líquida, teve uma variabilidade de

2-3 horas). A absorção mais rápida com menor

26% calculada a partir dos perfis de insulina

duração está mais perto da liberação fisiológica

sérica e de 34% das taxas de infusão de glicose,

de bolus de insulina durante as refeições,

ambos >10 horas após a dosagem. Um segundo

fornecendo o potencial para uma redução mais

estudo, também em indivíduos com diabetes

rápida da glicose, melhor controle da glicose

tipo 1 e usando a mesma formulação,

pós-prandial, redução de hipoglicemia e menor

encontrou

ganho de peso, resultante da redução do tempo

uma

variabilidade

dentro

do

mais

latência

curto

indivíduo de 27% para absorção de insulina e

de

e

30% para infusão de glicose (27).

superinsulinização (30).

para

menor

obtenção

probabilidade

de

de

O bom controle glicêmico em diabéticos,

A insulina Technosphere é geralmente bem

torna melhor a vida dos pacientes. O uso dos

tolerada, com perfil farmacocinético favorável

melhores protocolos de insulina diminui a

que melhor mimetiza a liberação normal de

chance de hipoglicemia ou hiperglicemia e,

insulina prandial, em comparação a outros

como resultado, hospitalização mínima para

produtos de insulina prandial (31).

esses pacientes. A seleção de qualquer

Assim, apresenta menor risco de causar

protocolo diabético necessita de procedimento

hipoglicemia pós-prandial tardia e ganho de

investigativo específico (28).

peso. O estudo 175 foi um estudo de

Uma grande variabilidade no manejo do

superioridade de 24 semanas, duplo-cego,

Diabetes Mellitus por meio da insulinoterapia

controlado por placebo, em 353 pacientes com

é observada, devido provavelmente a fatores

DM2 (32).

como: titulação da dose, duração do uso de

As doses de insulina e placebo foram

insulina, tipo de insulina usada e terapia

tituladas durante as primeiras 12 semanas do

combinada de diferentes insulinas

(29)

.

estudo usando um protocolo de titulação pré-
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especificado e foram mantidos estáveis nas

prandial de 56% em relação ao período

últimas 12 semanas do estudo. O grupo TI

baseline e de 43% na comparação com grupo

mostrou um ganho de peso médio de 0,49 kg

placebo inalado (22).

durante o estudo em comparação com uma

Estudos farmacocinéticos sugerem que a TI

perda de peso de 1,13 kg no grupo de placebo

pode proporcionar um início de ação mais

inalado. O estudo não foi publicado, portanto

rápido e menor duração de ação em

os dados são restritos ao que está disponível

comparação à insulina de ação rápida, podendo

com as informações de prescrição (32).

melhorar potencialmente o perfil da glicose

Em estudo paralelo, randomizado, aberto,

pós-prandial

(7)

. Foi demonstrado seu rápido

de 52 semanas, 618 pacientes portadores de

pico de absorção em 10 a 15 minutos e máximo

DM2 foram alocados nos grupos TI mais

de ação em duas a três horas contra um pico de

insulina glargina ou insulina bi-aspart pré-

45 a 60 minutos e depuração de cinco a seis

misturada (BPR 70% de insulina aspart

horas para insulinas injetadas (34).

suspensão de protamina e 30% de insulina

Não é necessário tempo de espera entre as

aspart). O ganho de peso foi significativamente

doses e, se forem múltiplas, são necessários

menor em indivíduos que receberam TI mais

cartuchos. O monitoramento frequente da

insulina basal em comparação com aqueles

glicose ou o uso de monitoramento contínuo da

recebendo BPR 70/30 (0,9 kg vs. 2,5 kg, p =

glicose (CGM) é recomendado (35).

0,0002). Além disso, tiveram menos eventos

A concentração máxima (Cmax) de

hipoglicêmicos leves a moderados e graves. O

insulina após inalação de TI também se

perfil de segurança e tolerabilidade foi

mostrou mais alta em comparação à insulina

semelhante para ambos os tratamentos, exceto

injetada (36).

pelo aumento da ocorrência de tosse e alteração

Além dos fatores início e tempo de ação,

da função pulmonar no grupo que recebeu

deve-se ter em mente que, nas insulinas

insulina inalada mais insulina glargina (33).

injetadas, a absorção e a degradação do

A redução da hiperglicemia pós-prandial é

hormônio no tecido subcutâneo podem ser

um dos principais alvos do tratamento com TI.

afetadas pela temperatura da pele, tipo de

Em estudo duplo-cego, randomizado, placebo-

insulina e local/profundidade da injeção (37).

controlado, pacientes com diabetes tipo 2 que

A insulina prandial de ação rápida e curta

nunca haviam feito uso de insulina, foram

ajuda a cobrir as necessidades de insulina com

alocados em dois grupos, em uso TI ou de

todos os tipos diferentes de refeições para

placebo com tecnologia Technosphere, por 12

permitir melhor controle glicêmico pós-

semanas. Os resultados demonstraram para o

prandial, especialmente na fase inicial. Quando

grupo TI, uma redução da glicemia pós-

necessário, é viável introduzir uma dose
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suplementar pós-refeição, por exemplo, no

aspart. PPG também foi significativamente

caso de uma refeição pesada para controlar a

menor no grupo TI em 60 e 90 minutos após a

hiperglicemia pós-prandial estendida

(38)

.

refeição, e PPGE foram menores no grupo em

O objetivo do estudo de Arturk et al (2018)

conformidade com doses suplementares de TI

foi avaliar o tempo de glicose no intervalo

em comparação com o grupo aspart, durante 1–

(TIR: 70-180 mg / dL) e a glicose pós-prandial

4 h após a refeição (P <0,05). Além disso,

em excursões (PPGE) em 1–4 h, usando um

houve ganho de peso no grupo aspart em

monitor de glicose contínuo em tempo real

comparação com perda de peso no grupo TI (P

(CGM), comparando terapia com insulina

= 0,006), apesar da maior dose de insulina

Technosphere (TI) versus insulina aspart em

prandial no grupo TI. Portanto, o uso de TI de

pacientes com diabetes tipo 1 (DM1), em

forma adequada na hora das refeições com

múltiplas injeções diárias (MDI). Esse ensaio

dosagem suplementar melhora o controle da

envolveu 60 pacientes com DM1 com níveis de

glicose prandial (TIR e 1–4 h) sem qualquer

HbA1c ≥ 6,5% e ≤ 10%. Os indivíduos foram

aumento no tempo de hipoglicemia ou ganho

randomizados para tratamento com TI titulada

de peso (39).

(n = 26) ou insulina aspart titulada (n = 34),

A insulina inalada Afrezza é classificada

estratificada pelos níveis basais de HbA1c

como categoria de risco C, onde não há estudos

(≤8% ou >8%). Todos eram obrigados a usar

adequados em gestantes. Embora não tenham

um CGM em tempo real durante todo o teste.

sido observadas grandes malformações fetais

Todos os pacientes do grupo TI foram

em modelos animais, essa forma de insulina

aconselhados

de

inalada não foi testada em mulheres grávidas e,

inalações em 1 e 2 horas após as refeições, se

portanto, não deve ser usada como sistema de

indicadas com base nos valores de glicose pós-

entrega

prandial (PPG). Os resultados demonstraram

necessitam de insulina durante gravidez (2).

a

tomar

suplementos

preferido

para

mulheres

que

que indivíduos tratados com TI alcançaram
TIR comparável aos tratados com aspart, mas

Complicações da insulina inalada

menor tempo de hipoglicemia (<60 e <50 mg /
dL,

ambos

P

<0,05).

No

grupo

em

Os

riscos

de

hipoglicemia

foram

conformidade com doses suplementares de TI

semelhantes entre todos os métodos de

(n = 15), TIR foi significativamente maior

administração de insulina. Os problemas

(62,5% - 2,6% vs. 53,8% - 1,7%, P = 0,009)

respiratórios são as reações adversas mais

enquanto o tempo em hiperglicemia >180

comuns associadas à insulina inalada. Pessoas

mg/dL foi menor (34,2% - 2,7% vs. 41,0% -

com doença pulmonar crônica têm risco

1,7%, P = 0,045) em comparação ao grupo

aumentado de broncoespasmo e, portanto, não
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devem usar esse tipo de insulina. Mesmo em

normalmente durante os primeiros 3 meses do

pessoas sem doença pulmonar subjacente, foi

início da insulina inalada e depois se estabiliza

comum um novo início de tosse durante os

sem redução adicional do VEF1. Nos ensaios

ensaios clínicos, sendo especulado ser o efeito

clínicos, ocorreram quatro casos de câncer de

devido ao pó.

pulmão (dois em participantes com histórico de

A

tosse

é

o

efeito

não

tabagismo intenso, dois em não fumantes), os

hipoglicêmico mais comum, relatado por 24%-

quais desenvolveram durante o tratamento com

33% dos pacientes randomizados para TI em

insulina inalada Afrezza. Não houve casos

comparação com 2%-6% dos pacientes

relatados de câncer de pulmão no grupo

randomizados para insulina subcutânea ou

controle. Devido ao número muito pequeno de

tratamento usual para diabetes

adverso

(40, 41, 42, 43)

.

participantes que desenvolveram carcinoma,

Proporções de pacientes com tosse relatada

não é possível determinar se a insulina inalada

foi ligeiramente maior em pacientes que usam

está

TI vs pó de placebo inalado de tecnosfera:

crescimento de cânceres respiratórios.

23,7% (42 de 177) vs 19,9% (35 de 176),
respectivamente.

A

frequência

no

desenvolvimento

ou

Em um estudo que avaliou as alterações da

tosse

função pulmonar em pacientes com diabetes

associada ao uso da corrente do dispositivo

recebendo Insulina Technosphere (TI) inalada

Gen2 é marcadamente maior do que o antigo

ou tratamento antidiabético usual, as alterações

dispositivo

22,5%,

observadas na função pulmonar com TI foram

respectivamente. Esta descoberta foi atribuída

pequenas, ocorreram logo após o início da

à grande quantidade de pó sendo inalado em

terapia, permaneceram não progressivas por

uma única inalação com Gen2, enquanto com

mais de 2 anos e provavelmente não eram

MedTone a quantidade de pó inalado por dose

clinicamente significativas (45).

MedTone,

31,6%

de

envolvida

e

foi distribuída em 2 inalações (40).

Estudos clínicos do uso de TI a longo prazo

Dor ou irritação na garganta ocorreram em

fornecem

uma

avaliação

de

segurança

4,4% dos pacientes com DM tipo 2 (n = 1991)

pulmonar de insulina inalada usando a

em comparação com 0,9% de pacientes em uso

plataforma de inalação de pó Technosphere.

de terapia comparadora (não inalada) (n =

Nenhuma

preocupação

1363) (44).

persistente

de

significativa

segurança

pulmonar

ou
foi

Um declínio na função pulmonar, medido

identificada em todos os 13 ensaios clínicos ,

pelo volume expiratório forçado (VEF1) de até

fornecendo ainda mais suporte para o uso do

40 mL, foi documentado em alguns ensaios

tratamento de TI em adultos com diabetes tipo

clínicos com insulina inalada, mas não em

1 e 2 (31).

outros. O declínio da função pulmonar ocorre
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Além disso, novos dados da insulina

risco de hipoglicemia por superdosagem, mas

Technosphere indicam que o tratamento não

pode aliviar o desconforto doloroso das

confere risco discernível para aumento de

injeções diárias. Exceto para pacientes com

eventos cardiovascular (CV) (46, 47).

insulina prandial que receberam tratamento

A insulina inalada tem potencial para

subcutâneo,

bem

como

pacientes

com

produzir depósitos de amiloide nos pulmões.

hipoglicemia pós-prandial frequente (4-5 horas

Esses depósitos de insulina se assemelham às

após uma refeição), esta é uma boa alternativa.

estruturas amiloides implicadas em distúrbios
de dobramento incorreto de proteínas, como as
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