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Resumo 

 

A Diabetes Mellitus é considerada um importante problema de Saúde Pública, uma vez que 

tem havido um progressivo aumento na sua incidência nos últimos anos em todo o Mundo. A 

manifestação da DM2 é geralmente precedida por uma situação denominada de pré-diabetes, 

que representa um estadio intermédio entre o metabolismo normal da glicose e a Diabetes 

tipo 2, situação que afecta praticamente um quarto da população portuguesa. Esta crescente 

incidência é devida a vários factores de risco, como o sedentarismo e o aumento da 

prevalência da obesidade. Este aumento de factores de risco tem contribuído para o facto de 

a prevalência das complicações cardiovasculares crónicas em diabéticos ser cada vez mais 

elevada, o que reforça a necessidade de um controlo glicémico rigoroso, assim como a 

alteração de factores de risco, como a hipertensão e a dislipidémia, de forma a reduzir estas 

complicações a longo prazo. 

O objectivo deste trabalho foi avaliar a prevalência da diabetes e pré-diabetes numa amostra 

da população da Cova da Beira e avaliar, numa amostra mais reduzida, a prevalência de 

factores de risco metabólicos e marcadores de complicações diabéticas, através de análises 

bioquímicas e de dados do estilo de vida em doentes pré-diabéticos, diabéticos, quando 

comparados com um grupo controlo.  

Para o presente trabalho foram seleccionados 1312 pacientes, com idades compreendidas 

entre os 35 e os 75 anos de idade, que se dirigiram ao Laboratório de Análises Clínicas da 

Covilhã, SA, e efectuaram a glicémia de jejum e/ou prova de tolerância à glicose. 

Posteriormente foi analisada uma amostra constituída por 251 pessoas que se voluntariaram 

para participar no exame de saúde mais abrangente, que incluiu medidas antropométricas e 

determinação de alguns parâmetros bioquímicos, obtidos após obtenção do necessário 

consentimento informado. 

Na população estudada (n=1312) verificou-se que 57,9% apresentaram um quadro 

normoglicémico, 24,2% apresentaram um perfil pré-diabético, enquanto 18% apresentaram 

um quadro de diabetes, sendo que destes 16,2% estavam devidamente diagnosticados e 1,8% 

encontravam-se por diagnosticar. Tanto a prevalência de pré-diabetes como a de diabetes 

aumentava com a idade e apresentava maior incidência no sexo masculino. Na amostra 

estudada de forma mais abrangente (n=251) verificou-se que cerca de 39,6% dos diabéticos e 

28,8% dos pré-diabéticos eram obesos, sendo a percentagem de doentes com perímetro 

abdominal elevado de 66,7% e 56,1%, respectivamente. Quanto à tensão arterial, verificou-se 

que 60,4% dos diabéticos e 59,1% dos pré-diabéticos apresentaram uma tensão arterial 

sistólica elevada, enquanto que a percentagem de doentes com tensão arterial diastólica 

elevada era de 35,4% e 30,3%, respectivamente. No que diz respeito ao perfil lipídico, 62,5% 

das pessoas diabéticas e 84,8% das pré-diabéticas apresentaram colesterol total elevado; 
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70,8% e 80,3% níveis de LDL-c elevados; 39,6% e 34,8% tinham valores reduzidos de HDL-c; e 

33,3% dos diabéticos e 30,3% tinham níveis elevados de triglicéridos, respectivamente. 

Quanto às concentrações séricas de creatinina e ureia, 6,3% dos diabéticos e 6,1% dos pré-

diabéticos apresentaram níveis elevados de creatinina, e 10,4% e 9,1%, respectivamente, 

tinham valores elevados de ureia.  

No que diz respeito aos dados do estilo de vida, grande parte da amostra toma entre um a 

dois cafés, sendo de notar que 27,0% dos diabéticos toma mais de dois cafés por dia e 27,3% 

dos pré-diabéticos não toma nenhum café. Quanto às horas de sono, verificou-se que a 

maioria da amostra dorme entre seis e oito horas, sendo de notar que o grupo diabético é o 

que apresenta a maior percentagem de pessoas que dorme menos de seis horas (35,4%), sendo 

que o grupo pré-diabético apresenta a maior percentagem de pessoas que dorme mais de oito 

horas por noite (13,7%), entre os três grupos. Em relação ao exercício físico, verificou-se que 

o grupo pré-diabético apresenta a maior percentagem de pessoas que realiza exercício físico 

(71,2%), sendo o grupo controlo (38,7%) seguido do diabético (37,5%) os que apresentam a 

maior percentagem que não realiza exercício. 

Os resultados deste estudo evidenciam uma prevalência preocupante de diabetes e pré-

diabetes na região da Cova da Beira, em consonância com o perfil existente a nível Nacional, 

o que constitui um problema de saúde importante. Ao mesmo tempo, verificou-se que grande 

parte dos doentes diabéticos e pré-diabéticos apresentaram vários factores de risco para o 

desenvolvimento da própria doença e para as doenças cardiovasculares, como a obesidade, a 

dislipidémia e a hipertensão arterial, recomendando-se, por isso, medidas mais eficientes no 

controlo destes parâmetros e das sérias complicações que geralmente estão associadas, que 

podem passar por mudanças no estilo de vida e/ou medidas farmacológicas. 
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Abstract 

 

Diabetes Mellitus is considered an important public health problem, since there has been a 

progressive increase in incidence worldwide over the last years. The expression of type 2 

diabetes is generally preceded by a condition called prediabetes which is an intermediate 

stage between normal glucose metabolism and type 2 diabetes, condition affecting nearly a 

quarter of the Portuguese population. This increasing incidence is due to several risk factors, 

such as sedentary lifestyles and the increasing prevalence of obesity. This increase in risk 

factors has contributed to the increasingly high prevalence of chronic cardiovascular 

complications in diabetics, which reinforces the need for strict glycemic control, as well as 

the change of risk factors such as hypertension and dyslipidemia, in order to reduce these 

long term complications. 

The purpose of this study was to assess the prevalence of diabetes and pre-diabetes in a 

sample of the population of Cova da Beira and assess on a smaller sample, the prevalence of 

metabolic risk factors and markers of diabetic complications through biochemical analysis and 

lifestyle data of prediabetic and diabetic patients compared to a control group. 

For the current study were selected 1312 patients, aged between 35 and 75 years of age, who 

headed to the Laboratório de Análises Clínicas da Covilhã, SA and carried fasting blood 

glucose and/or oral glucose tolerance test. Subsequently, a sample of 251 people volunteered 

to participate in a broader health examination that included anthropometric measurements 

and determination of some biochemical parameters, achieved after obtaining the required 

informed consent. 

In this study population (n = 1312) it was found that 57.9% had a normoglycemic state, 24.2% 

had a prediabetic profile, whereas 18% had diabetes, which 16.2% were properly diagnosed 

and 1.8% were undiagnosed. Both the prevalence of prediabetes as diabetes increased with 

age and had greater incidence in males. In the sample studied more comprehensively (n = 

251) it was found that approximately 39.6% of diabetics and 28.8% of prediabetics were obese 

and 66.7% of diabetics and 56.1% of prediabetics had a high waist circumference. In the 

sample studied more comprehensively (n = 251) found that approximately 39.6% of diabetics 

and 28.8% of pre-diabetics were obese, being the percentage of patients with elevated waist 

circumference of 66.7% and 56.1% respectively. As to blood pressure, it was found that 60.4% 

of diabetic patients and 59.1% of prediabetic showed a high systolic blood pressure, whereas 

the percentage of patients with high diastolic blood pressure was 35.4% and 30 3%, 

respectively. Regarding the lipid profile, 62.5% of diabetics and 84.8% of prediabetics had 

high total cholesterol; 70.8% and 80.3% had higher levels of LDL-c; 39.6% and 34.8% had 

reduced values of HDL-c; and 33.3% and 30.3% had high levels of triglycerides, respectively. 

As for serum creatinine and urea, 6.3% of diabetic patients and 6.1% of prediabetics had 
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elevated creatinine levels, and 10.4% and 9.1% had, respectively, high levels of urea. 

Regarding the lifestyle data, most of the participants take between one and two coffees, 

being noted that 27.0% of diabetics take more than two coffees daily and 27.3% of prediabetic 

don’t take any coffee. As for sleep hours, it was found that most of the participants sleeps 

between six and eight hours, being noted that the diabetic group is the one with the highest 

percentage of people who sleep less than six hours (35.4%) and the prediabetic group has the 

highest percentage of people who sleep more than eight hours per night (13.7%), among the 

three groups. Regarding to physical exercise, it has been found that the prediabetic group has 

the highest percentage of people who performs physical exercise (71.2%), and the control 

group (38.7%) followed by the diabetic group (37.5%) have the highest percentage that does 

not perform exercise. 

The results of this study suggest a worrying prevalence of diabetes and prediabetes in the 

Cova da Beira area, consistent with the existing profile at National level, which is a major 

health problem. At the same time, it was found that most diabetic and prediabetic patients 

showed several risk factors for the development of the disease itself and for cardiovascular 

diseases, such as obesity, dyslipidemia and hypertension, being recommended more efficient 

measures to control these parameters and the serious complications that are often 

associated, which may include changes in lifestyle and/or pharmacological measures. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

 

1 – Diabetes: Definição e Classificação 

 

 A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada por uma 

hiperglicemia crónica, resultante da deficiência, absoluta ou relativa, de insulina. Esta 

patologia resulta de alterações na produção e secreção e/ou no mecanismo de acção da 

insulina, resultando daí também perturbações no metabolismo lipídico e proteico. Pode ainda 

surgir um conjunto de complicações, disfunções e insuficiências de vários órgãos, que 

afectam especialmente as funções renal, neurológica, cardiovascular e ainda o sistema 

oftalmológico, que recomendam um diagnóstico e tratamento precoces (ADA, 2008; Heydari 

et al., 2010; Smushkin e Vella, 2010). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a DM apresenta duas 

subclasses principais, a Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) que é definida por uma destruição de 

natureza auto-imune das células beta do pâncreas, originando uma deficiência absoluta de 

insulina, e a Diabetes Mellitus Tipo 2 (ADA, 2010). 

 A Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) é a forma mais frequente de diabetes, constituindo 

cerca de 90-95% do total de diabéticos. A doença ocorre devido a alterações na secreção de 

insulina e a uma resistência progressiva que representa o factor etiopatogénico primordial 

(The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of DM, 2003). Actualmente, a DM2 

é vista como uma combinação de alterações metabólicas, que inclui a pré-diabetes e a 

síndrome metabólica (Dominiczak, 2003).  

 A pré-diabetes caracteriza-se por níveis de glicose relativamente elevados, mas não o 

suficiente para a classificação de diabetes. Nesta fase a insulina não é utilizada pelos órgãos 

alvo, conduzindo a um aumento da sua secreção pelas células beta, havendo desta forma, 

anomalia da glicemia em jejum (AGJ) e tolerância diminuída à glicose (TDG) (ADA, 2008; 

Fonseca, 2007a). A síndrome metabólica representa um grupo de perturbações metabólicas, 

associadas a níveis elevados de triglicerídeos (TG) e pressão arterial, bem como níveis 

reduzidos de colesterol das lipoproteínas de alta densidade (HDL-c) que, em conjunto 

aumentam o risco de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes (Dominiczak, 

2003; Eckel, 2007). 
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 Estilos de vida sedentários e a obesidade são dois dos principais factores de risco para 

o desenvolvimento de DM2 (Figura 1). Actualmente existem evidências de que um índice de 

massa corporal (IMC) superior a 30 kg/m2 e a existência de obesidade abdominal, reconhecida 

pela medida do perímetro abdominal, aumentam consideravelmente o risco de desenvolver 

diabetes e doenças cardiovasculares (Eckel, 2007; Jain e Saraf, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além da obesidade e do sedentarismo, também a idade representa um factor de risco 

determinante na doença. A DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequente a 

partir dos 40 anos. De referir, no entanto, que a sua frequência tem aumentado em crianças e 

adolescentes, o que indica uma provável relação com o aumento actual da obesidade em todo 

o Mundo. 

 Dado o número de diabéticos e pré-diabéticos aumentar cada vez mais rápido no 

Mundo actual, vários estudos apontam para a necessidade de alterações do estilo de vida, no 

sentido de manter uma normoglicémia e assim, prevenir e retardar o aparecimento de 

complicações crónicas da doença (Heydari et al., 2010; Jain e Saraf, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – A obesidade como factor de risco para a Diabetes Tipo 2 (adaptado de Valensi et al., 2005). 

R
is

c
o
 r

e
la

ti
v
o
 d

e
 D

ia
b
e
te

s 
ti

p
o
 2

 



 

3 
 

2 – Prevalência da Diabetes Mellitus Tipo 2 

  

 A diabetes tornou-se uma das maiores preocupações de Saúde Pública, com uma 

prevalência que aumenta a um ritmo crescente, atingindo actualmente características de 

uma verdadeira epidemia. A Federação Internacional de Diabetes (IDF) estima que existam 

mais de 245 milhões de pessoas diabéticas no Mundo, podendo alcançar 380 milhões em 2025 

(Bartoli et al., 2011; Fonseca, 2007a; IDF, 2012). 

 A DM2 representa mais de 90% dos casos de diabetes, entre os 20 e os 79 anos, em 

que 80% destes diabéticos vivem em países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento 

(Figura 2). A Europa, com 53 milhões de diabéticos, é actualmente uma das regiões mais 

prevalentes, logo a seguir ao Oriente. A estrutura etária da população tem uma relação 

directa com a prevalência da doença (Figura 3). Esta relação é verificada na Europa e na 

América do Norte, com uma população cada vez mais envelhecida, pelo que a sua prevalência 

tenderá a ser das mais elevadas em comparação com a população mais jovem (IDF, 2006; Jain 

e Saraf, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Prevalência (%) da diabetes (20-79 anos), em 2011 (retirado de “International Diabetes 

Federation”, 2012). 
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Para além da idade, estão também implicados na prevalência crescente da doença a 

nível Global, factores ambientais e/ou de estilo de vida, como os hábitos alimentares, o 

sedentarismo e o aumento da prevalência da obesidade (Bringer, 2009; Heydari et al., 2010). 

Vários são os estudos que mostram como o aumento da prevalência da diabetes parece 

“espelhar” o aumento das taxas de obesidade no mundo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Prevalência (%) de pessoas com diabetes por idade e sexo, em 2011 (retirado da “International 

Diabetes Federation”, 2012). 

Figura 4 – Prevalência de diabetes e obesidade nos EUA desde 1990 (retirado de Cefalu e Cannon, 

2007). 
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No que respeita às diferenças na prevalência da diabetes entre os dois sexos, verifica-

se uma diferença pouco significativa, mas com uma ligeira predominância no sexo feminino; 

também se observa uma diferença acentuada entre as populações urbanas (88 milhões) e 

rurais (66 milhões) (Duarte e col, 2006a). 

De acordo com o Estudo da Prevalência da Diabetes em Portugal, realizado em 2009 

pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 

e Instituto de Higiene e Medicina Social de Coimbra, que teve como objectivo determinar a 

prevalência da diabetes tipo 2 na população portuguesa (diagnosticada e não diagnosticada), 

11,7% das pessoas é diabética. Em 2011, o Observatório Nacional de Diabetes, uma estrutura 

integrada na Sociedade Portuguesa de Diabetologia, apresentou um relatório anual relativo à 

informação sobre a Diabetes em Portugal no ano de 2010, “Diabetes: Factos e Números”, 

onde foi apresentada uma prevalência de Diabetes de 12,4%. O crescimento da prevalência da 

doença mostra bem a importância desta temática. 

É de referir que neste último estudo e, como se pode verificar na Figura 5, a 

prevalência da diabetes é superior entre a população masculina portuguesa (14,7%) e que são 

também os mais velhos quem apresenta o maior número de casos, com mais de um quarto da 

população portuguesa situada no grupo etário entre os 60 e os 79 anos (27,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluindo, a diabetes tornou-se um problema mundial de Saúde Pública, dada a 

elevada morbilidade e mortalidade associadas à doença. Neste contexto, uma das 

preocupações prioritárias é tentar prevenir e/ou retardar o aparecimento das complicações a 

ela associadas (Bringer, 2009). 

Figura 5 - Prevalência da Diabetes em Portugal (2010) – por Sexo (retirado do “Diabetes: Factos e 

Números”, 2011). 



 

6 
 

3 – Fisiopatologia da Diabetes Tipo 2 

 

 A fisiopatologia da diabetes é complexa, sendo fundamental perceber os processos 

que ocorrem normalmente no metabolismo da glicose, de forma a compreender os 

mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela Diabetes Tipo 2 (Leathy, 2005; Stumvoll et al., 

2005). 

 A regulação dos níveis de glicose no sangue é feita por uma hormona secretada pelas 

células beta do pâncreas, denominada insulina. Em jejum, o fígado produz a glicose 

necessária ao metabolismo cerebral e, no período pós-prandial, é secretada a insulina, que 

vai diminuir a produção da glicose e aumentar a sua captação pelo músculo e tecido adiposo. 

Do equilíbrio entre a secreção e a eficácia da acção da insulina resulta a situação de 

normoglicémia. A célula beta normal é capaz de se adaptar às alterações de secreção da 

insulina, de acordo com a sensibilidade da mesma. Isto é, a célula pancreática aumenta a 

secreção da insulina quando há uma diminuição da sua acção e vice-versa, mas no momento 

em que esta adaptação se torna insuficiente, começa a desenvolver-se uma alteração da 

tolerância à glicose (Stumvoll et al., 2005; Virally et al., 2007). 

 Existe uma componente hereditária na etiologia da DM, uma vez que a predisposição 

familiar aumenta 2 a 3 vezes o risco de desenvolver a DM2. No entanto, a identificação dos 

genes associados ao desenvolvimento da doença é particularmente complexa, devido à sua 

natureza poligénica. Apesar disso, é de notar que estes factores induzem uma predisposição 

para a doença que se desenvolve quando combinada com factores extrínsecos, tais como a 

obesidade, o sedentarismo, entre outros (Leathy, 2005). 

 

3.1 – Secreção da Insulina 

  

A secreção normal da insulina é essencial à manutenção da homeostase da glicose. A 

hormona é secretada pelas células beta do pâncreas quando os níveis de glicose aumentam. 

Em jejum, a sua secreção é suprimida levando à produção da glicose e à glicogenólise no 

fígado, aumentando desta forma a glicémia. Após as refeições, a glicose é transportada para 

o interior das células beta pelos transportadores de glicose-2 (GLUT-2), onde depois de vários 

passos, vai haver um aumento dos níveis intracelulares de ATP que por sua vez, vão promover 

o fecho dos canais de potássio. Ocorre então a despolarização da membrana, com abertura 

dos canais de cálcio, aumentando assim os níveis de cálcio intracelular, provocando a 

libertação da insulina (Figura 6) (Leathy, 2005; The Expert Committee on the Diagnosis and 

Classification of DM, 2002). 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 – Mecanismo de secreção da insulina (adaptado de www.diabetesebook.org.br/ modulo1) 

  

 A insulina libertada vai depois inibir a glicogenólise e a gluconeogénese, estimulando 

a captação da glicose e a sua utilização, produzindo energia por meio da glicólise. O excesso 

de glicose é convertido em glicogénio e em ácidos gordos livres (AGL). Estes últimos são 

armazenados na forma de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e depositados no 

tecido adiposo contribuindo para a obesidade (Gross et al., 2000; Stumvoll et al., 2005). 

 A secreção da insulina é bifásica, isto é, nos primeiros 5-10 minutos após a 

estimulação ocorre a primeira fase, que é constituída por um pico elevado e de curta 

duração. Persistindo o estímulo glicémico ocorre a segunda fase, com oscilações de 60 a 120 

minutos, que é menos intensa e mais prolongada. A primeira fase é fundamental para o 

controlo glicémico pós-prandial e é a primeira a ser alterada na Diabetes tipo 2 (Luzi e 

DeFronzo, 1989; The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of DM, 2002). 

 

3.2 – Insulino-resistência e disfunção das células beta 

 

 A disfunção das células beta e a resistência à insulina são os principais factores que 

levam à intolerância à glicose, constituindo a base para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. 

Estes dois factores agem em conjunto acabando por causar a hiperglicemia, que caracteriza a 

doença (Lemos et al., 2009; Vasques et al., 2008). Estes mecanismos podem ser agravados 

com a presença de determinados factores, como a obesidade, o sedentarismo e o 

envelhecimento, que interferem na função das células beta e/ou na sensibilidade tecidual à 

insulina. É difícil determinar, para cada paciente, qual a participação dos componentes da 

insulino-resistência (IR) e da deficiência da insulina; no entanto, na maioria dos casos, ambas 

as condições coexistem. Geralmente, os pacientes obesos são mais resistentes à insulina, 
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apresentando uma insulinémia elevada e uma intolerância à glicose com maior frequência. 

Estudos efectuados na área sugerem que a acumulação de gordura abdominal está envolvida 

no aparecimento da insulino-resistência (Prentki e Nolan, 2006; Vasques et al., 2008). 

 A IR caracteriza-se por uma resposta diminuída das células-alvo aos níveis normais de 

insulina circulantes, resultando numa hiperinsulinémia compensatória na tentativa de se 

obter uma resposta fisiológica (Jellinger, 2007). Esta compensação persiste até a capacidade 

de reserva das células beta ser excedida e a secreção da insulina deixar de ser adequada. 

Desta forma, os níveis de glicose aumentam gradualmente contribuindo para a falência das 

células beta, “abrindo caminho” à intolerância à glicose e à Diabetes tipo 2. 

 A perda de função da célula beta é um factor que aparece precocemente no 

desenvolvimento da DM2. Estudos já efectuados mostraram que o declínio da função da célula 

beta pode acontecer até 10 anos antes do diagnóstico e, como o diagnóstico da DM2 é 

geralmente efectuado tardiamente, verifica-se que o paciente já apresenta uma capacidade 

secretora de insulina deficiente quando a doença é diagnosticada (Elder et al., 2012; Fennoy, 

2012; Gastaldelli, 2011). 

 A DM2 tem um padrão de evolução específico, podendo começar 10 anos antes do 

diagnóstico. Na fase inicial da doença, tanto a resistência como a deficiência insulínica vão 

aumentando progressivamente, situação que ocorre na fase de pré-diabetes. À medida que a 

IR progride, as células beta vão responder com uma maior secreção de insulina, de forma a 

responder à hiperglicemia causada pela insulino-resistência (Scheen, 2003; Weir e Bonner-

Weir, 2004). Desta forma, no momento em que a doença é diagnosticada, já se encontra 

instalado um estado de deficiência de insulina que se vai manifestar com níveis de insulina no 

sangue cada vez mais baixos. Além disto, é importante salientar que a IR pode aumentar 

ainda mais caso o paciente aumente de peso, pois como já foi referido, a IR é característica 

da obesidade, devido à hipertrofia do tecido adiposo, particularmente visceral.  

 Na maior parte dos portadores de DM2 com excesso de peso, principalmente com 

adiposidade abdominal, ocorrem situações de lipotoxicidade. Em condições normais, os ácidos 

gordos livres são uma forma de energia para as células beta, mas tornam-se tóxicos quando 

em concentrações elevadas, fazendo com que as células secretoras de insulina tenham uma 

resposta deficiente aos níveis elevados de glicose (Lingohr et al., 2002).  

 A disfunção das células beta pode ainda resultar de outros mecanismos, tais como a 

colapso da célula beta (resultante do aumento compensador da secreção, não sustentado por 

“esgotamento” da própria célula) ou a glicotoxicidade (efeito directo da hiperglicemia). 

 A glicotoxicidade caracteriza-se pelos efeitos da hiperglicemia sobre a função das 

células beta, podendo dar origem à diminuição da tolerância à glicose, à exaustão das 

próprias células beta e ainda à redução do número de células (Leathy, 2005). 
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 A DM2 é muito mais que uma doença pancreática, sendo considerada uma doença 

multi-sistémica, tendo em conta as suas origens, que envolvem desde o pâncreas ao tecido 

adiposo, como referido. 

 

 

4 – Pré-Diabetes 

 

 A manifestação da DM2 é geralmente precedida por uma situação denominada de pré-

diabetes, que representa um estadio intermédio entre o metabolismo normal da glicose e a 

Diabetes tipo 2 (Fonseca, 2007a). A pré-diabetes é caracterizada por um metabolismo 

glicémico alterado que incluí as condições de tolerância diminuída à glicose (TDG) e/ou de 

anomalia da glicémia em jejum (Chakarova et al., 2009).  

 A TDG é definida como um valor de glicose plasmática entre 140 e 199 mg/dl, 2h após 

a administração de glicose por via oral, sendo a anomalia de glicémia em jejum (AGJ) 

definida como uma concentração de glicose plasmática entre 100 e 125 mg/dl numa amostra 

em jejum (Fonseca, 2007a).   

Vários estudos têm seguido a progressão da TDG e AGJ para a diabetes tipo 2, sendo 

sugerido que 11% dos indivíduos progridem para a DM2 em cada ano (Fonseca, 2007a). O risco 

de progressão é semelhante para a TDG ou AGJ isoladas, mas é maior (cerca de 12 vezes) 

quando se encontram combinadas (Colagiuri et al., 2008; Gossain e Aldasouqi, 2010). 

 Pessoas com pré-diabetes apresentam um risco muito elevado de desenvolver 

diabetes e doenças cardiovasculares (DCV) sendo por isso, a população ideal para programas 

de prevenção. A prevenção da pré-diabetes é assim a forma mais eficaz de se evitar as 

sequelas da diabetes e da doença cardiovascular a ela associada.  

Pré-diabetes é um termo que representa alterações no metabolismo da glicose, sendo 

que corresponde a situações em que ainda não se pode falar em situação de diabetes. Deste 

modo, o seu diagnóstico pode ser útil para alertar as pessoas pré-diabéticas que está na 

altura de actuar e evitar a morbidade a longo prazo e a mortalidade precoce (Valensi et al., 

2005). 

De acordo com o estudo do Observatório Nacional de Diabetes, que apresentou um 

relatório anual relativo à informação sobre a Diabetes em Portugal no ano de 2010, 

“Diabetes: Factos e Números”, 26% da população portuguesa é pré-diabética (Figura 7). 
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Figura 7 - Prevalência da Diabetes e Pré-Diabetes em Portugal (2010) (adaptado do “Diabetes: Factos e 

Números”, 2011). 

 

 

5- Factores de Risco 

 

O termo “factor de risco” é usado para caracterizar os aspectos pessoais e os hábitos 

de vida que podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento de doenças. A associação 

entre eles tem um efeito cumulativo, isto é, quanto maior o número de factores de risco 

presentes, maior é o risco de desenvolvimento da doença (Alves e Marques, 2009). 

Os factores de risco podem ser divididos em modificáveis e não modificáveis. Os 

últimos são aqueles em que não se pode actuar, modificar ou tratar e estão relacionados com 

a herança genética do indivíduo ou com a sua idade. Já os modificáveis são os que recebem 

atenção no sentido das intervenções preventivas. Os factores modificáveis incluem a 

obesidade, o sedentarismo e a duração do período de sono, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

Diabetes 

Normoglicémia 

Pré-Diabetes 
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5.1 – Não modificáveis 

5.1.1 – Idade 

 

 A estrutura etária da população parece ter relação com o risco de desenvolvimento de 

pré-diabetes e, consequentemente, de Diabetes tipo 2. O risco de DM2 aumenta à medida que 

se envelhece, principalmente, depois dos 45 anos de idade. A razão ainda não está 

completamente esclarecida, mas pensa-se que pode dever-se ao facto do pâncreas perder 

funcionalidade com o aumento da idade, isto é, o pâncreas deixa de secretar insulina 

eficientemente e além disso, à medida que as células-alvo envelhecem, também se tornam 

cada vez mais resistentes a esta (IDF, 2006). 

 

5.1.2 – Hereditariedade 

 

 A incidência e a prevalência da DM2 aumentam com a idade e na sua etiopatogenia 

estão implicados elementos genéticos, entre os quais foram identificados como susceptíveis 

ao aparecimento da doença os genes relacionados com a secreção da insulina e com o 

mecanismo de acção desta nos tecidos periféricos (Duarte e col, 2006a; Virkamaki e col., 

1999). 

 São várias as evidências de que a hereditariedade representa um importante factor de 

risco no desenvolvimento da DM2. Por exemplo, a taxa de aparecimento da DM2 em gémeos 

univitelinos é de cerca de 90% e a ocorrência na mesma família de vários casos de DM2 é 

habitual. Existem ainda grupos étnicos que têm prevalências elevadas de DM2. Além disso, 

grupos étnicos diferentes, perante o mesmo meio ambiente, apresentam prevalências 

diferentes. Considera-se, assim, que a DM2 é, muito possivelmente, uma doença com 

susceptibilidade genética poligénica, ou seja, resulta da conjugação de vários genes, 

provavelmente relacionados com a obesidade, insulino-resistência e/ou deficiência da 

secreção da insulina (Duarte e col, 2006a; Fonseca, 2007b; Smushkin e Vella, 2010). 

 A DM2 evolui de forma progressiva, em que a associação da predisposição genética aos 

factores ambientais (sedentarismo, hábitos alimentares hipercalóricos, obesidade) resulta no 

aparecimento de uma série de alterações metabólicas, das quais se destaca a insulino-

resistência.  
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5.2 – Modificáveis 

5.2.1 – Obesidade e Sedentarismo 

 

 A sociedade enfrenta, actualmente, duas pandemias que se encontram intimamente 

interligadas: a da diabetes e a da obesidade, em que a primeira é resultante, em grande 

parte, da segunda (Hossain et al., 2007). 

A obesidade constitui um verdadeiro problema a nível global que apesar de incidir 

mais nos países desenvolvidos, a sua incidência está em evidente aumento nos países em vias 

de desenvolvimento, devido às alterações na sua qualidade de vida. As principais causas para 

a actual prevalência da obesidade nos países industrializados têm sido atribuídas a baixos 

níveis de actividade física associados a um estilo de vida muito sedentário, assim como a uma 

alimentação cada vez mais calórica (Padez, 2002; WHO, 2000). 

O número de pessoas obesas tem vindo a aumentar mundialmente, com a prevalência 

na Europa a atingir 25% da população adulta (Figura 8). Segundo os últimos dados publicados, 

Portugal não é excepção, apresentando 14,2% de pessoas obesas na idade adulta e 39,4% com 

excesso de peso (Carmo et al.,2008; Pereira, 2007). 

 

 

Figura 8 – Prevalência (%) da obesidade no Mundo em 2008 (retirado de “World Health Organization”, 

2011) 
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A obesidade é, hoje em dia, uma importante causa de doença e de morte sendo 

considerada um factor de risco no desenvolvimento de hipertensão arterial, dislipidémia, 

doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus tipo 2 (Pereira e Mateus, 2003; Yu et al., 2010). 

Há muito tempo que se reconhece a obesidade como um dos factores de risco de maior 

impacto para o aparecimento da diabetes, facto verificável em vários estudos efectuados, 

como o Nurses Heath Study, onde se verificou que a incidência da diabetes aumenta 

consideravelmente com o aumento do índice de massa corporal (Chan et al., 2010; Guh et al., 

2009). 

O índice de massa corporal (IMC) é o parâmetro mais utilizado para a avaliação da 

obesidade, o qual se obtém através da razão entre o peso (em quilogramas) e o quadrado da 

altura (em metros). Segundo a classificação da OMS, um IMC abaixo de 25 kg/m2 define um 

peso normal, entre 25 e 29,9 kg/m2 classifica o indivíduo com excesso de peso, enquanto um 

IMC igual ou superior a 30 kg/m2 define uma situação de obesidade (Bassuk e Manson, 2005).  

Além da avaliação da obesidade através do IMC, o padrão de distribuição desta 

também é importante, pois está comprovado que existe uma estreita relação entre a 

presença de gordura abdominal e a presença de doenças como a DM2, a dislipidémia (HDL-c 

reduzido e triglicéridos aumentados) e a hipertensão arterial. Desta forma, como a obesidade 

abdominal representa um grande risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de 

insulino-resistência, a medida do perímetro abdominal tem sido defendida como uma 

ferramenta simples de identificação de indivíduos de alto risco, sendo considerados como 

valores de risco muito elevado um perímetro abdominal superior a 88 cm nas mulheres e 

superior a 102 cm para os homens (Bigaard et al., 2005; Chan et al., 2010; Dasgupta e Hazra, 

1999; Fonseca, 2007a; Guh et al., 2009). 

Tendo em conta o IMC, é possível de certa forma, prever o risco de diabetes tipo 2. 

Um IMC na faixa de excesso de peso (25-29,9 kg/m2) eleva o risco, mas é acima de 30 kg/m2, 

na faixa da obesidade, que o aumento do risco de DM2 é notório. Contudo, como já 

mencionado, a distribuição da gordura também constitui um factor determinante neste risco, 

sendo tanto maior quanto maior o depósito de adiposidade abdominal (Bigaard et al., 2005; 

Hossain et al., 2007). 

A DM2, em pessoas com excesso de peso ou obesas, é uma doença passível de ser 

evitada, tal como já foi demonstrado por vários estudos de prevenção. Tal é possível através 

de medidas de modificação do estilo de vida, como o aumento dos níveis de actividade física 

realizada (Bassuk e Manson, 2005). 
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5.2.2 – Horas de Sono 

 

Os humanos passam quase um terço do dia a dormir, e é um processo diário de 

restituição e recuperação fisiológica. No entanto, esta actividade tem vindo a sofrer 

alterações. Actualmente dormir o tempo adequado por noite é raro e são cada vez mais os 

factores que alteram o intervalo de tempo reservado ao sono (Chao et al., 2011).  

 São já muitos os estudos que mostram provas consistentes que a alteração do padrão 

do sono está relacionada com o aumento do risco de várias doenças, como a diabetes. 

Existem cada vez mais evidências que a duração do sono é um factor que contribui para a 

actual epidemia da diabetes (Buxton e Marcelli, 2010; Chao et al., 2010). 

Um estudo experimental concluiu que dormir pouco (<6 horas) e demasiado (>8 horas) 

tem efeitos ao nível da diminuição da tolerância à glucose, podendo levar ao desenvolvimento 

de insulino-resistência. Desta forma, verificou-se que o padrão do sono promove uma 

regulação glicémica deficiente, com um consequente aumento de risco para a diabetes 

(Buxton e Marcelli, 2010).  

No entanto, o estudo verificou que os danos provocados podem ser revertidos em 

grande parte, se os indivíduos retomarem o número de horas de sono ideal, que costuma ser 

em média de 6 a 8 horas (Buxton et al., 2012). 

 

 

6 – Diagnóstico 

 

 A Diabetes Mellitus é classificada de síndrome devido à existência de uma 

hiperglicemia crónica que, de uma forma aguda, pode levar ao aparecimento de sintomas 

clássicos da doença, tais como a poliúria, polidipsia, polifagia e xerostomia. No entanto, 

numa fase inicial, a DM2 pode ser praticamente assintomática, sendo o diagnóstico 

confirmado laboratorialmente, às vezes de forma involuntária e ocasional, ou apenas com o 

aparecimento das complicações características da doença (Duarte e col, 2006; Stumvoll et 

al., 2005). 

 A DM2 é diagnosticada quando a glicose em jejum é superior a 126 mg/dl, ou quando 

a glicose ocasional excede 200 mg/dl. Estes critérios de diagnóstico foram estabelecidos pela 

ADA (1997) e pela OMS (1999), ao verificar que estes valores estão fortemente associados com 

o aumento da incidência das lesões microvasculares. No que diz respeito à pré-diabetes, esta 

é diagnosticada quando a glicémia em jejum é maior ou igual a 100 mg/dl e menor que 126 

mg/dl, apresentando anomalia da glicémia em jejum (ADA, 2010; Smushkin e Vella, 2010).  
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Além do doseamento da glicemia em jejum (jejum com abstenção da ingestão de 

alimentos nas últimas 8 horas) superior a 126 mg/dl e da glicose ocasional maior que 200 

mg/dl existem outros critérios de diagnóstico, tais como a prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO). Esta prova permite diagnosticar os pré-diabéticos que apresentam uma glicémia 

maior ou igual a 140 mg/dl e menor que 200 mg/dl (hiperglicemia pós-prandial), ou seja, os 

que apresentam uma tolerância diminuída à glicose (TDG) (ADA, 2010; Motta et al., 2010). 

 

Tabela 1 – Critérios de diagnóstico para a Diabetes Mellitus e Pré-Diabetes. 

Diagnóstico (ADA, 97; OMS, 1999)  

Diabetes 

- Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl 

- Glicemia ≥ 200 mg/dl na PTGO com 75g de 

glicose ou em caso de uma glicémia ocasional 

Pré-Diabetes 

- Glicemia de jejum ≥100 mg/dl e <126 mg/dl 

- Glicemia >140 mg/dl e  <200 mg/dl na 

PTGO com 75g de glicose 

 

  

A PTGO não é recomendada na prática clínica pela ADA, mas a OMS e a IDF continuam 

a defender a sua utilização para o estabelecimento do diagnóstico da diabetes. Têm sido 

inúmeros os trabalhos que têm vindo a confirmar a importância da hiperglicemia pós-prandial 

como factor de risco cardiovascular. É nesta perspectiva que se usa a PTGO, pois com este 

teste é possível identificar os indivíduos de maior risco. Isso deve-se ao facto de se dosear a 

glicose em jejum e duas horas após a sobrecarga de 75 gramas de glicose (Duarte e col, 2006; 

Gossain e Aldasouqi, 2010; Valdés et al., 2008). 

 Além destes testes, existe ainda a hemoglobina glicosilada (HbA1c), que depende da 

concentração de glicose no sangue à qual os glóbulos vermelhos são expostos durante o seu 

tempo de vida, isto é, indicam o valor médio de glicose no sangue ao qual a hemoglobina 

esteve exposta nos últimos 3-4 meses (Motta et al., 2010). O doseamento da HbA1c não é 

muito usado no diagnóstico da diabetes, mas sim para monitorização da terapêutica. 

Recentemente, a ADA e a IDF aceitam que a HbA1c possa ser uma alternativa para o rastreio 

da doença e recomendam que um valor de HbA1c maior que 6,5% seja incluído como critério 

de diagnóstico (Gossain e Aldasouqi, 2010; Smushkin e Vella, 2010). 

 Um estudo de Bennett et al. (2007) concluiu que a glicémia em jejum, a PTGO e a 

HbA1c são doseamentos laboratoriais igualmente eficazes para a detecção da DM2. No 

entanto, na prática, a utilização da glicose em jejum como teste de diagnóstico tem a 

vantagem de ser mais fácil e menos dispendiosa, ao contrário do que acontece com a PTGO, 

que se trata de um teste mais demorado e de baixa reprodutibilidade (Gossain e Aldasouqi, 
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2010; Motta et al, 2010). Em contrapartida, se não se utilizar a PTGO, pode ficar um número 

significativo de diabéticos por diagnosticar. 

 

 

7 – Complicações 

 

 A Diabetes Mellitus tipo 2 é uma doença que é caracterizada por uma fase 

assintomática que medeia normalmente entre uma ligeira hiperglicemia e o diagnóstico 

clínico. Esta fase leva ao desenvolvimento de complicações crónicas graves em vários 

sistemas do organismo, sendo que o mesmo ocorre se a diabetes não for controlada (Heydari 

et al., 2010). 

 Os mecanismos pelos quais a Diabetes conduz a complicações ainda não é 

completamente conhecido, mas pensa-se que os efeitos tóxicos do aumento da glicose no 

sangue (glicotoxicidade) estão directamente envolvidos, em conjunto com níveis de pressão 

arterial e de parâmetros lipídicos elevados (Chakarova et al., 2009; Zimmet, 2009).  

 A prevalência das complicações cardiovasculares crónicas em diabéticos é alta, o que 

reforça a necessidade de um controlo glicémico rigoroso, assim como a alteração de outros 

factores de risco, como a hipertensão e a dislipidémia, de forma a reduzir estas complicações 

a longo prazo (Chakarova et al., 2009) 

 As principais complicações crónicas da DM podem ser divididas em microvasculares, 

como é o caso da nefropatia diabética e, macrovasculares, como é o caso da doença 

aterosclerótica (Heydari et al., 2010). 

 

7.1 – Complicações Macrovasculares 

 

As complicações macrovasculares relacionam-se com eventos cardiovasculares 

resultantes do comprometimento aterosclerótico das artérias, situação muito comum em 

doentes com DM2. Nestes doentes, a aterosclerose é mais precoce, mais frequente e mais 

grave, quando comparada com os não diabéticos. Este tipo de complicações pode ocorrer 

mesmo em estadios precoces da diabetes, apesar de a sua prevalência ser tradicionalmente 

associada à doença mais prolongada (Scheffel et al., 2004; Zimmet, 2009).  

A doença cardiovascular (DCV) é uma das principais causas de morte, principalmente 

na população diabética, apresentando um risco 2 a 4 vezes superior de ocorrer um evento 

cardiovascular, quando comparada com indivíduos não diabéticos (Siqueira et al., 2007). 
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Além da Diabetes que já por si, representa o maior factor de risco para o 

desenvolvimento de aterosclerose nos vasos de maior calibre, existem vários factores na DM2 

que favorecem uma maior ocorrência de DCV, tais como a hipertensão arterial e a 

dislipidémia. Desta forma, a prevenção da doença macrovascular no diabético passa pelo 

controlo da tensão arterial e do perfil lipídico (Harris et al., 2011; Siqueira et al., 2007). 

As dislipidémias resultam de distúrbios do metabolismo lipídico que alteram os níveis 

das lipoproteínas no sangue, assim como as concentrações dos vários componentes. Mais 

concretamente, o início e a progressão da aterosclerose estão directamente associados com 

os níveis elevados de colesterol total, triglicéridos e das lipoproteínas de baixa e alta 

densidade ligadas ao colesterol, LDL e HDL, respectivamente (Cambri e Gevaerd, 2006; 

Krauss, 2004). O aumento das concentrações plasmáticas de LDL-c e a redução de HDL-c são 

considerados, a par de outras modificações inflamatórias e oxidativas, os principais factores 

que levam ao desenvolvimento da aterosclerose. Pelo contrário, níveis elevados de HDL-c na 

circulação actuam como um factor protector da doença. Assim, é importante a identificação 

e o tratamento da dislipidémia (Cambri e Gevaerd, 2006; Harris et al., 2011). 

Na DM2, além da dislipidémia, também a hipertensão arterial representa um factor 

que favorece o desenvolvimento da aterosclerose. A hipertensão arterial é um dos factores 

mais determinantes na ocorrência de eventos macrovasculares em diabéticos tipo 2 e, 

também microvasculares, como a nefropatia diabética (Cunningham et al., 2005; Souza et al., 

2003). 

 

7.2 – Complicações Microvasculares 

 

Na Diabetes Mellitus, o comprometimento da microcirculação a longo prazo, 

principalmente devido a acções adversas da hiperglicemia e da hipertensão arterial, pode 

levar a graves lesões em vários órgãos, incluíndo o rim (Zimmet, 2009).  

Os doentes diabéticos têm um risco maior de desenvolver lesões renais, 

principalmente ao nível glomerular, que os indivíduos não diabéticos, sendo a diabetes 

responsável por mais de 30% dos casos de insuficiência renal no Mundo. O mau controlo da 

DM2 é uma das principais causas da insuficiência renal, podendo ser prevenida por um bom 

controlo glicémico. O efeito do controlo glicémico na nefropatia diabética ainda não está 

completamente esclarecido; no entanto, este controlo em doentes sem danos ao nível renal 

parece retardar o início e a progressão das lesões (Harris et al., 2011; Noah et al., 2007). 

A hipertensão arterial é uma comorbilidade muito frequente nos doentes diabéticos, 

afectando entre 30 a 60% destes indivíduos, e representa um importante factor de risco para 

o desenvolvimento e progressão de complicações microvasculares, como é o caso da 

insuficiência renal (Adler et al., 2000; Cunningham et al., 2005). A taxa de declínio da função 
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renal é potenciada pela hipertensão, sendo importante o controlo rigoroso da pressão 

arterial, de modo a evitar e/ou retardar a progressão da disfunção renal (Zimmet, 2009). 

O diagnóstico precoce do comprometimento renal é essencial e pode ser feito através 

da determinação da microalbuminúria, uma vez que detecta quantidades muito pequenas de 

proteína na urina (Heydari et al., 2010). O diagnóstico também pode ser feito através da 

quantificação de diferentes substâncias, nomeadamente a creatinina e a ureia séricas, que 

costumam ser doseadas quando se pretende fazer uma avaliação de rotina da função renal. 

A creatinina é uma substância, proveniente dos músculos, que após a sua formação, é 

libertada na corrente sanguínea e eliminada pelos rins. Níveis aumentados de creatinina 

plasmática, quando o indivíduo mantém a massa muscular estável, indicam que o processo de 

eliminação está comprometido, isto é, os rins estão com dificuldade em excretar a creatinina 

e, consequentemente, outros metabolitos. Logo, um aumento da concentração de creatinina 

no sangue é um sinal de insuficiência renal (Walker et al., 1990). 

A ureia, produzida no fígado no metabolismo das proteínas da alimentação, é outra 

substância marcadora da função renal, muitas vezes determinada conjuntamente com a 

creatinina. Contudo, a creatinina é um melhor marcador, devido ao facto de a ureia poder ser 

alterada em vários casos, como por exemplo numa alimentação rica em proteínas (Walker et 

al., 1990). De igual importância é também a quantificação da creatinina urinária e o cálculo 

da clearance da creatinina. 

 

 

8 – Alguns Meios de Prevenção 

 

 A prevalência da diabetes tomou proporções epidémicas em todo o Mundo. O aumento 

da prevalência da doença está associado a um aumento do número de pessoas fisicamente 

inactivas que normalmente, por consequência, se tornam pessoas obesas. O custo da diabetes 

é cada vez maior, sendo que 2/3 é devido à instalação das complicações micro e 

macrovasculares. Além disto, o impacto na qualidade de vida dos indivíduos diabéticos e a 

redução do tempo médio de vida motiva cada vez mais para a prevenção e tratamento da 

diabetes tipo 2 (SBD, 2012). 
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8.1 – Exercício Físico 

 

 A prática regular de exercício físico previne várias doenças como a DM2, a obesidade 

e as doenças cardiovasculares, ajudando a preveni-las, sendo também importante no seu 

tratamento (Sanz et al., 2010). 

O exercício físico é um componente fundamental no tratamento não farmacológico da 

diabetes, ao contribuir para a melhoria do controlo glicémico. De facto, o exercício aumenta 

a sensibilidade dos tecidos periféricos à acção da insulina (já que aumenta o transporte de 

glicose pelos músculos), e diminui a massa gorda, ajudando na manutenção do peso adequado 

ou no emagrecimento do diabético obeso, notando-se um efeito mais marcado na redução da 

gordura abdominal (Cruz, 2005; Duarte e col., 2006b; Lemos et al., 2007; Lemos et al., 2009). 

A actividade física regular também melhora vários factores de risco para as DCV mais 

frequentes nos diabéticos, contribuindo através da melhoria do perfil lipídico, com a redução 

do colesterol-total e do LDL-c, aumento do HDL-c e redução dos níveis de triglicéridos, bem 

como através da redução dos níveis de tensão arterial (Bassuk e Manson, 2005; Lemos et al., 

2007). Vários estudos têm procurado demonstrar a eficácia da modificação do estilo de vida, 

nomeadamente o aumento da actividade física, na prevenção da DM2. No Nurses Health 

Study, verificou-se que as pessoas que participaram em actividades físicas intensas, pelo 

menos uma vez por semana, apresentaram um risco 33% inferior comparativamente às que 

não participaram nessas actividades. Noutro estudo, com voluntários de meia-idade, o 

exercício foi realizado durante 40 minutos por semana, ao qual foi associada uma redução de 

64% no risco nos indivíduos com maior probabilidade de desenvolver de diabetes, 

relativamente aos que não realizaram qualquer actividade (Bassuk e Manson, 2005; Medina, 

2008). 

Desta forma, é consensual que a prática de exercício de modo regular é uma medida 

preventiva do desenvolvimento da DM2 na população em geral, em particular em pessoas com 

maior risco, devendo ser por norma um exercício aeróbico, repetido regularmente, pelo 

menos 3 vezes por semana, com a mesma intensidade e com uma duração superior a 20 

minutos (Cruz, 2005; Duarte e col., 2006b). Contudo, é hoje cada vez mais sugerido que o 

tipo, intensidade e duração do exercício físico devem ser ajustados de forma particular e em 

função de cada condição e não existem ainda Guidelines universais para a sua prescrição nas 

diferentes patologias, incluindo na diabetes. 
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8.2 – Café 

 

O café é a bebida mais consumida no Mundo, sendo constituída por variadas 

substâncias, como a cafeína, a substância farmacológica activa, magnésio e ácido 

clorogénico. A acção farmacológica do café tem sido cada vez mais motivo de estudo da 

comunidade científica. Vários trabalhos atribuem inúmeros benefícios ao café, 

nomeadamente na prevenção da Diabetes tipo 2 (Smith et al., 2006). 

Uma revisão da literatura publicada recentemente pelo Centro de Estudos de 

Medicina baseada na Evidência (CEMBE) da Faculdade de Medicina de Lisboa confirmou os 

benefícios do consumo habitual de café em todos os estádios do metabolismo da glicose: na 

anomalia da glicose em jejum, na tolerância diminuída à glicose e na própria diabetes. 

As possíveis razões para a acção benéfica do café incluem os efeitos sobre a inibição 

da hidrólise hepática da glicose-6-fosfato, que reduz a libertação de glicose do fígado, a 

diminuição da absorção intestinal da glicose, o aumento da sensibilidade periférica à insulina 

e a melhoria da função das células beta pancreáticas (Pereira et al., 2006; Salazar-Martinez 

et al., 2004; van Dam e Hu, 2005).  

A dose de café que parece apresentar efeitos benéficos na DM2 é relativamente 

pequena (a partir de duas chávenas de cafés por dia). 

Estes dados do café na DM2 provenientes de vários artigos, parecem sugerir que a 

ingestão regular de café reduz o risco da doença. 
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II – DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS 

 

Objectivo Geral 

 

 O objectivo principal do presente trabalho foi o de avaliar a prevalência de diabetes e 

de pré-diabetes numa amostra populacional da Cova da Beira, caracterizando o seu perfil 

glucídico, lipídico, bem como outros factores de risco cardiovascular, incluindo alguns hábitos 

de estilo de vida. 

 

 

Objectivos Específicos 

 

1. Avaliação da prevalência de pacientes diabéticos, diagnosticados e não 

diagnosticados, e pré-diabéticos, numa amostra populacional da Cova da Beira que 

recorreu a um Laboratório de Análises Clínicas durante um período definido, através 

de uma análise retrospectiva.  

2. Realização, numa amostra populacional mais reduzida, obtida no mesmo Laboratório, 

de um estudo mais abrangente para avaliar a prevalência de factores de risco 

metabólicos e marcadores de complicações diabéticas, nomeadamente insuficiência 

renal, através da caracterização do IMC e perímetro abdominal, da tensão arterial, do 

perfil lipídico, da creatinina e da ureia, recorrendo a análises bioquímicas de doentes 

pré-diabéticos, diabéticos (vs controlo) e da recolha de dados de estilo de vida, 

mediante preenchimento de questionário após obtenção de consentimento informado. 
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III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1 – Material 

1.1 – População  

  

Para este estudo foram seleccionados todos os pacientes, com idades compreendidas 

entre 35 e 75 anos de idade, que se dirigiram ao Laboratório de Análises Clínicas da Covilhã 

S.A., de 2 de Janeiro a 30 de Junho de 2012 e, efectuaram a glicémia em jejum e/ou a prova 

de tolerância à glucose oral. Este grupo de doentes foi seleccionado através do programa 

informático do Laboratório. Foram seleccionados 1312 pacientes (610 do sexo masculino e 702 

do sexo feminino).  

 

1.2 – Amostra 

 

Posteriormente, foi analisada uma amostra constituída por 251 pessoas (116 do sexo 

masculino e 135 do sexo feminino) que se voluntariaram para participar num estudo mais 

abrangente. Este estudo incluiu medidas antropométricas e determinação de alguns 

parâmetros bioquímicos. Os doentes responderam ainda a um questionário de modo 

voluntário (Anexo 1). A recolha destes dados foi realizada entre os dias 27 de Fevereiro e 31 

de Maio de 2012. 

Foram excluídas as grávidas, sendo este o único critério de exclusão. Todos os 

voluntários assinaram uma declaração de consentimento informado (Anexo 2), após 

explicação dos objectivos do estudo, sendo igualmente disponibilizada informação ilustrativa 

da doença e suas complicações, na forma de livro (Anexo 3). 

 

1.3 – Grupos de estudo 

  

Os participantes foram divididos em três grupos: controlos (137), pré-diabéticos (66) e 

diabéticos (48). Foram classificados como normais os indivíduos que apresentaram valores de 

glicémia em jejum <100 mg/dl. Os voluntários foram classificados de pré-diabéticos quando 

apresentaram glicémia em jejum entre 100 mg/dl e 126 mg/dl e entre 140 mg/dl e 200 

mg/dl, na prova oral de tolerância à glicose (PTGO). Os voluntários foram classificados como 

diabéticos quando a glicémia em jejum foi ≥ 126 mg/dl. O diagnóstico de DM2 foi também 
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considerado caso o doente já tivesse o diagnóstico clínico definido. Esta classificação foi feita 

segundo os critérios de diagnóstico da International Diabetes Federation.  

 Todos os participantes foram sujeitos à análise de glicémia em jejum. Após esta fase, 

apenas aos voluntários classificados como pré-diabéticos (66) foi sugerida a realização da 

PTGO de forma a confirmar o diagnóstico. No entanto, não foi possível efectuar a prova em 

todos os participantes, por questões logísticas, uma vez que nem todos pretenderam realizar 

o teste. 

 

 

2 – Parâmetros Antropométricos e Pressão Arterial 

 

Procedeu-se à recolha dos parâmetros antropométricos, nomeadamente o peso, a 

altura, o índice de massa corporal, o perímetro abdominal, bem como a tensão arterial. 

 O peso (aproximado a 0,5 kg) e a altura (aproximada ao centímetro) foram 

determinados através da utilização de uma balança antropométrica (marca Mundinter) que foi 

calibrada antes de ser utilizada. Os pacientes foram pesados e medidos descalços e com 

roupa leve.  

 O índice de massa corporal (IMC) foi calculado através da razão entre o peso, em 

quilogramas, e o quadrado da altura, em metros. Os níveis normais de IMC, de excesso de 

peso e obesidade foram baseados nos valores de referência da International Diabetes 

Federation (IDF). Os voluntários foram classificados com peso normal quando o IMC <25 

kg/m2, com excesso de peso quando o IMC ≥ 25 kg/m2 e, obesos quando IMC ≥ 30 kg/m2. 

 O perímetro abdominal foi medido com o voluntário de pé, com os músculos 

abdominais relaxados e com uma fita métrica maleável colocada no ponto médio entre a 

última costela e o osso coxal (a nível da anca). A medição foi realizada no fim de uma 

expiração normal com a fita métrica apoiada sobre a pele e sem compressão dos tecidos. Os 

participantes foram classificados com risco elevado de desenvolvimento de DM2 quando se 

encontravam acima de 88 cm nas mulheres e 102 cm nos homens. Os valores foram baseados 

nos valores de referência da IDF. 

 A tensão arterial (TA) foi avaliada por intermédio de um esfigmomanómetro de pulso 

electrónico, de marca SANITAS, modelo SBM06. A TA foi medida com os voluntários sentados 

com as costas totalmente apoiadas e com os pés no chão. O braço em que foi medida a tensão 

arterial estava apoiado numa mesa e ao nível do coração. Foram realizadas 2 medições, sendo 

a primeira efectuada depois do voluntário estar alguns minutos sentado e a segunda 5 minutos 

depois. Com os dois valores obtidos foi realizada uma média aritmética, a qual serviu como 

valor definitivo de tensão arterial sistólica (TAS) e diastólica (TAD). Aqueles que 
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apresentaram uma TAS maior que 140 mm Hg e/ou uma TAD maior que 90 mm Hg foram 

considerados hipertensos, segundo os critérios da IDF. 

 

 

3 – Determinação dos Parâmetros Bioquímicos 

 

 As amostras de sangue foram colhidas por punção venosa em todos os voluntários, 

após um período de jejum durante a noite, de pelo menos oito horas, para tubos sem 

anticoagulante. O sangue recolhido foi centrifugado e processado até 2 horas após a colheita 

e as alíquotas foram armazenadas a -80ºC até à determinação dos vários parâmetros. Para 

análise da hemoglobina glicosilada, o sangue foi colhido para tubos de EDTA e efectuados os 

doseamentos diariamente. Para a análise da microalbuminúria, foi efectuada a recolha de 

urina de 24 horas, segundo o protocolo do Laboratório (Anexo 4). 

 Todos os parâmetros foram realizados num analisador automático (COBAS® INTEGRA 

400 plus, Roche), usando kits comerciais disponíveis (Roche Diagnostics), excepto a 

Hemoglobina Glicosilada, que foi doseada num analisador automático DS5 Analyser (Drew 

Scientific Group). 

 

3.1 – Glicose, PTGO e Hemoglobina Glicosilada 

 Todos os participantes realizaram a análise ao sangue em jejum. Os voluntários pré-

diabéticos foram chamados a realizar a PTGO. A prova utiliza 75g de glicose diluída em 250 cl 

de água e deve ser realizada de manhã, depois de uma noite de jejum com 8-12 horas de 

duração, depois de, pelo menos, 3 dias de dieta sem restrições e com actividade física 

normal. Por fim, efectuaram-se glicemias em jejum e 2h após o início da ingestão da solução 

referida. 

Os níveis séricos de glucose foram determinados usando o método enzimático da 

hexoquinase. O princípio da reacção consiste no facto da hexoquinase catalisar a fosforilação 

da glicose em glicose-6-fosfato (G6P). De seguida, ocorre uma nova reacção catalisada pela 

glicose-6-fosfato desidrogenase que vai originar NADPH. Através da medição da absorvância, a 

340 nm, é determinada a concentração de NADPH, que vai ser directamente proporcional à 

concentração da glicose. 

A hemoglobina glicosilada foi doseada através do método de cromatografia de troca 

iónica. Numa primeira fase, as amostras de sangue colhido em tubos de EDTA, são tratadas 

com um reagente que hemolisa os eritrócitos, fazendo com que toda a hemoglobina 

(gicosilada e não glicosilada) seja libertada. A amostra hemolisada passa por uma coluna 
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cromatográfica, que contém uma resina permutadora de catiões, na qual fica retida apenas a 

fracção HbA1c, uma vez que é a única das fracções de hemoglobina que tem carga positiva. 

As fracções de hemoglobina separadas são depois quantificadas pela leitura da absorvância a 

415 nm. O aparelho é equipado com um software que analisa automaticamente o 

cromatograma, registando o resultado na forma de percentagem. 

 

3.2 – Col-Total, Triglicéridos, HDL-c e LDL-c  

 Os níveis séricos de colesterol total (col-total) e triglicéridos (TG) foram determinados 

usando um método colorimétrico enzimático. Este método baseia-se na aplicação de algumas 

enzimas, cujo produto final vai ter uma coloração vermelha. A intensidade do corante 

formado vai ser directamente proporcional à concentração de col-total e TG na amostra, 

sendo a quantidade determinada medindo a absorvância, a 512 nm. 

 Os níveis séricos do colesterol-HDL (HDL-c) foram quantificados usando também um 

método colorimétrico enzimático que, assim como o método anterior, se baseia na aplicação 

de algumas enzimas, em que o produto final vai ter uma coloração azul. A intensidade do 

corante vai ser directamente proporcional à concentração do col-HDL, sendo determinada a 

absorvância a 583 nm. 

Os níveis séricos do colesterol-LDL (LDL-c) foram determinados com a Fórmula de 

Friedewald (LDL-c = col-total –HDL-c – [TG/5]), mas apenas quando os níveis de TG <400 

mg/dl. Nos casos em que os triglicéridos se encontravam superiores a 400 mg/dl, os níveis de 

LDL-c foram determinados com um método colorimétrico enzimático semelhante ao método 

de determinação de HDL-c. 

Tendo em conta os critérios da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose (SPA), os 

limites dos parâmetros lipídicos actualmente aceites são <180 mg/dl para o col-total, <150 

mg/dl para os TGs, <100 mg/dl para o LDL-c e >45 mg/dl para o HDL-c. 

 

3.3 – Creatinina, Ureia e Microalbuminúria 

 Para avaliação da função renal foram quantificadas os seguintes parâmetros séricos e 

urinários, nomeadamente a creatinina, a ureia e a microalbuminúria.  

 Para determinação da creatinina foi utilizado um método que tem por base um teste 

cinético colorimétrico. Neste método, a creatinina presente no soro reage com o picrato, em 

meio alcalino, formando um composto amarelo-avermelhado. A intensidade da cor é 

directamente proporcional à concentração de creatinina e pode ser medida 

fotometricamente, a 512 nm.   

 Os níveis séricos da ureia foram determinados utilizando um teste que se baseia num 

método cinético enzimático. A ureia é hidrolisada pela urease, dando origem a carbonato e 
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amónia. De seguida, a amónia vai reagir com o 2-oxoglutarato e NADH e, sob a acção da 

enzima glutamato-desidrogenase, vai originar L-glutamato e NAD+. A diminuição da 

concentração de NADH é directamente proporcional à concentração de ureia na amostra, que 

é determinada medindo a absorvância a 340 nm. 

 Para doseamento da microalbuminúria foi utilizado um teste que se baseia num ensaio 

imunoturbidimétrico. A albumina humana forma um precipitado com um antisoro específico, 

que é quantificado turbidimetricamente a 340 nm. 

 Consideram-se valores significativos de creatinina a partir de 0,9 mg/dl nas mulheres 

e 1,2 mg/dl nos homens, quanto à ureia, considera-se a partir de 50 mg/dl. No que diz 

respeito à microalbuminúria, consideram-se valores significativos a partir de 30 mg/24 horas. 

 

 

4 – Questionário para Determinação dos Factores de Risco 

  

 Além da idade e do sexo dos participantes, a informação respeitante à realização de 

actividade física, número de horas de sono e consumo de café foi recolhida num questionário 

(Anexo 1 – De referir que não foram utilizados para análise todos os dados presentes neste 

questionário). 

 Os voluntários que assumiram realizar actividade física, responderam afirmativamente 

no questionário, enquanto os participantes que assumiram não realizar qualquer tipo de 

actividade física, responderam negativamente no questionário. 

 O número de horas dormidas foi recolhido através da pergunta “Quantas horas dorme, 

em média, por noite?” e, as respostas foram depois divididas em 3 grupos: <6 horas (período 

de sono curto); entre 6 e 8 horas (período de sono normal) e >8 horas (período de sono longo). 

 O consumo de café foi avaliado através da pergunta “Quantos cafés toma, em média, 

por dia?”, onde as respostas foram posteriormente divididas em 3 grupos: 0 cafés, entre 1 a 2 

cafés e mais de 2 cafés por dia. 
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IV – RESULTADOS 

 

1- Prevalência de Pré-diabetes e Diabetes na População  

  

 Na população estudada (1312 indivíduos), verificou-se que 57,9% (n=759) 

apresentaram um quadro normoglicémico, 24,2% (n=317) apresentaram um perfil pré-

diabético, enquanto 18% (n=236) tinham um quadro de diabetes, sendo que destes 16,2% 

(n=212) estavam devidamente diagnosticados e 1,8% (n=24) encontravam-se por diagnosticar 

(Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Prevalência da pré-diabetes e diabetes (diagnosticada e não-diagnosticada). 

 

Quando analisada a prevalência da pré-diabetes por género, constatou-se que 58,4% 

(n=185) eram homens e 41,6% (n=132) eram mulheres (Tabela 2 e Figura 10).  
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Tabela 2 – Prevalência da pré-diabetes por género e escalões etários. 

Género/Idade 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65-75 anos Total (n/%) 

Homem (n/%) 29 (15,7) 53 (28,6) 57 (30,8) 46 (24,9) 185 (58,4) 

Mulher (n/%) 8 (6,1) 32 (24,2) 51 (38,6) 41 (31,1) 132 (41,6) 

Total (n/%) 37 (11,7) 85 (26,8) 108 (34,1) 87 (27,4) 317 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Prevalência da pré-diabetes por género. 

 

De entre os homens pré-diabéticos, 15,7% (n=29) tinham idade compreendida entre 35 

e 44 anos, 28,6% (n=53) entre 45 e 54, 30,8% (n=57) entre 55 e 64 e 24,9% (n=46) entre 65 e 

75 anos. Relativamente às mulheres pré-diabéticas, 6,1% (n=8) tinham idade compreendida 

entre 35 e 44 anos, 24,2% (n=32) entre 45 e 54, 38,6% (n=51) entre 55 e 64 e 31,1% (n=41) 

entre 65 e 75 anos (Tabela 2 e Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Prevalência da pré-diabetes por escalão etário e género. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%
58,4% 

41,6% 

Homens Mulheres

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65-75 anos

15,7% 

28,6% 
30,8% 

24,9% 

6,1% 

24,2% 

38,6% 

31,1% 

Homem Mulher



 

29 
 

Em relação à diabetes, verificou-se que 63,1% (n=149) eram homens e 36,9% (n=87) 

eram mulheres (Tabela 3 e Figura 12).  

 

Tabela 3 – Prevalência da diabetes por género e escalões etários. 

Género/Idade 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65-75 anos Total (n/%) 

Homem (n/%) 17 (11,4) 24 (16,1) 45 (30,2) 63 (42,3) 149 (63,1) 

Mulher (n/%) 3 (3,4) 13 (14,9) 38 (43,7) 33 (37,9) 87 (36,9) 

Total (n/%) 20 (8,5) 37 (15,7) 83 (35,2) 96 (40,7) 236 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Prevalência da diabetes por género. 

 

Nos homens diabéticos, 11,4% (n=17) tinham idade compreendida entre 35 e 44 anos, 

16,1% (n=24) entre 45 e 54, 30,2% (n=45) entre 55 e 64 e 42,3% (n=63) entre 65 e 75 anos. 

Relativamente às mulheres pré-diabéticas, 3,4% (n=3) tinham de idade compreendida entre 

35 e 44 anos, 14,9% (n=13) entre 45 e 54, 43,7% (n=38) entre 55 e 64 e 37,9% (n=33) entre 65 

e 75 anos (Tabela 3 e Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Prevalência da diabetes por escalão etário e género. 
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Ainda no que respeito à diabetes, verificou-se que 89,8% (n=212) tinham diagnóstico 

estabelecido, enquanto 10,2% (n=24) não estavam diagnosticados (Tabela 4 e Figura 14).  

 

Tabela 4 – Prevalência da diabetes diagnosticada e não diagnosticada por género. 

Género/Tipo Diagnosticada Não-diagnosticada Total (n/%) 

Homem (n/%) 132 (88,6) 17 (11,4) 149 (63,1) 

Mulher (n/%) 80 (91,0) 7 (9,0) 87 (36,9) 

Total (n/%) 212 (89,8) 24 (10,2) 236 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Prevalência da diabetes diagnosticada e não diagnosticada. 

 

Nos homens diabéticos, 88,6% (n=132) tinham diagnóstico estabelecido e 11,4% (n=17) 

não estavam diagnosticados. Relativamente às mulheres diabéticas, 91% (n=80) estavam 

diagnosticadas e 9% (n=7) não se encontravam diagnosticadas (Tabela 4 e Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Prevalência da diabetes diagnosticada e não diagnosticada por género. 
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2- Caracterização da Amostra do Estudo mais Abrangente 

 

 Da população estudada para a prevalência (n=1312), 251 indivíduos voluntariaram-se 

para o estudo mais abrangente, como referido, sendo que 46,2% (n=116) eram homens e 

53,8% (n=135) eram mulheres. Da população controlo, 38,0% eram homens e 62,0% mulheres, 

enquanto na população diabética e pré-diabética a percentagem de homens era de 54,5% e 

58,3%, e a percentagem de mulheres era 45,5% e 41,7%, respectivamente (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Caracterização do conjunto de voluntários por género e por grupo (controlo, pré-diabético e 
diabético). 

Género/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético Total (n/%) 

Homem (n/%) 52 (38,0) 36 (54,5) 28 (58,3) 116 (46,2) 

Mulher (n/%) 85 (62,0) 30 (45,5) 20 (41,7) 135 (53,8) 

Total (n/%) 137 (54,6) 66 (26,3) 48 (19,1) 251 (100) 

Resultados em %. Diferenças estatisticamente significativas quanto ao género analisadas através do 

teste de Qui-Quadrado: P=0.015. 

 

A Tabela 6 apresenta a análise descritiva dos parâmetros estudados, de acordo com o 

grupo de estudo, controlo, pré-diabético e diabético. 

 

Tabela 6 – Análise descritiva dos parâmetros estudados, de acordo com os grupos (controlo, pré-
diabético e diabético). 

Parâmetro/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético P Value 

Idade (anos) 52,9  9,7 59,8  8,9 59,1  10,1 aaa, bbb 

IMC (kg/m2) 26,3  4,0 28,3  4,4 29,5  4,4 aaa, bb 

Per. Abdominal (cm) 90,8  12,1 98,2  10,3 102,2  10,2 aaa, bbb 

TAS (mmHg) 131,0  21,0 143,9  16,4 146,5  20,0 aaa, bbb 

TAD (mmHg) 82,0  10,7 86,1  8,9 84,6  10,7 b 

Colesterol total (mg/dl) 212,5  36,2 223,3  40,9 207,1  53,8  

HDL-c (mg/dl) 56,1  15,4 53,6  13,8 48,1  13,2 a 

LDL-c (mg/dl) 133,5  36,1 138,3  39,4 128,7  44,4  

TGs (mg/dl) 114,5  55,6 155,0  121,6 153,0  96,5 a, bb 

Glucose (mg/dl) 90,5  5,9 107,4  6,3 136,8  41,2 aaa, bbb, ccc 

Creatinina (mg/dl) 0,7  0,2 0,8  0,2 0,8  0,2 b 

Ureia (mg/dl) 33,7  8,9 36,4  8,9 36,8  11,5  

IMC – Índice de Massa Corporal; TAS – Tensão Arterial Sistólica; TAD – Tensão Arterial Diastólica; TGs – 
Triglicéridos. Resultados em médias ± d.p. Diferenças estatisticamente significativas: a – Diabético vs 
Controlo; b - Pré-Diabético vs Controlo e c - Diabético vs Pré-Diabético. 1, 2 e 3 letras representa 
P<0,05, P<0.01 e P<0.001, respectivamente. 
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 Através da análise de comparação das médias, apresentadas na Tabela 6, verifica-se 

que os grupos pré-diabético e diabético são mais velhos, têm um IMC e um perímetro 

abdominal mais elevados, comparativamente ao grupo controlo, havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos pré-diabético e controlo e entre os grupos 

diabético e controlo (p<0,001 e p<0,01). Quanto à tensão arterial, verifica-se que a TAS é 

superior no grupo diabético, seguido do pré-diabético, e que a TAD é maior no grupo pré-

diabético, seguido do diabético, sendo que na TAS há um aumento significativo nos grupos 

pré-diabético e diabético em relação ao controlo (p<0,001), e na TAD há um aumento 

significativo entre os grupos pré-diabético e controlo (p<0,05). No que diz respeito aos 

parâmetros lipídicos, verifica-se que o grupo pré-diabético é o que apresenta níveis mais 

elevados de colesterol total e de LDL-c, e que o grupo diabético é o que apresenta níveis mais 

reduzidos destes parâmetros, sendo que nestes parâmetros não há diferenças significativas. 

Quanto ao HDL-c, verificam-se os níveis mais baixos nos indivíduos diabéticos e os valores 

mais elevados no grupo controlo, havendo diferença significativa entre os grupos diabético e 

o controlo (p<0,05); em relação aos TGs, verifica-se que o grupo de controlo é o que 

apresenta valores mais baixos e o grupo pré-diabético os níveis mais elevados, havendo 

diferença estatisticamente significativas entre os grupos diabético e controlo (p<0,05) e entre 

os grupos pré-diabético e controlo (p<0,01). A glucose surge mais elevada no grupo diabético, 

seguida do pré-diabético, havendo diferenças significativas entre os três grupos (p<0,001). 

Quanto aos parâmetros renais, a creatinina e a ureia surgem com valores mais elevados nos 

indivíduos diabéticos, seguido dos pré-diabéticos, sendo o grupo controlo o que apresenta os 

valores mais reduzidos, sendo que na creatinina foi encontrada diferença significativa entre 

os grupos pré-diabético e o controlo (p<0,05), contrariamente ao verificado na ureia. 

 

 

 Índice de Massa Corporal 

 

 A Tabela 7 apresenta a percentagem de voluntários que se encontravam com o IMC 

indicador de peso normal (<25 kg/m2), de excesso de peso (25-30 kg/m2) ou de obesidade 

(≥30 kg/m2), de acordo com o grupo (controlo, pré-diabético e diabético) (Tabela 7 e Figura 

16). 

 

Tabela 7 – Percentagem de voluntários com IMC normal, indicador de excesso de peso e de obesidade, 
segundo o grupo. 

IMC/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético 

Normal: <25 kg/m2 (n/%) 53 (38,7) 15 (22,7) 6 (12,5) 

Excesso de peso: 25-30 kg/m2 (n/%) 68 (49,6) 32 (48,5) 23 (47,9) 

Obesidade: ≥30 kg/m2 (n/%) 16 (11,7) 19 (28,8) 19 (39,6) 

Resultados em %. Diferenças estatisticamente significativas quanto ao grupo analisadas através do teste 

de Qui-Quadrado: P= 0,000. 
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Figura 16 – Percentagem de voluntários com IMC normal, com excesso de peso e obesos, segundo o 
grupo. 

 

 Tendo em conta a Figura 16, é possível verificar que a percentagem de voluntários 

classificados como obesos é superior nos grupos pré-diabético, seguido do diabético, em 

comparação com o grupo controlo. O grupo controlo, apresenta uma maior percentagem de 

pessoas com IMC normal em relação à percentagem de pessoas com IMC indicador de 

obesidade, enquanto o grupo pré-diabético e diabético apresentam uma maior percentagem 

de pessoas obesas em relação à percentagem de pessoas com peso normal. 

 

 

 Perímetro Abdominal 

 

A Tabela 8 apresenta a percentagem de voluntários que apresentam o perímetro 

abdominal normal (mulheres com <88 cm e homens com <102 cm) e elevado (nas mulheres 

com ≥88 cm e nos homens com ≥102 cm), consoante o grupo (Tabela 8 e Figura 17). 

 

Tabela 8 – Percentagem de voluntários com perímetro abdominal normal e elevado, segundo o grupo. 

Perímetro abdominal/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético 

Normal: mulheres com <88 cm e 

homens com <102 cm (n/%) 
83 (60,6) 29 (43,9) 16 (33,3) 

Elevado: mulheres com ≥88 cm e 

homens com ≥102 cm (n/%) 
54 (39,4) 37 (56,1) 32 (66,7) 

Resultados em %. Diferenças estatisticamente significativas quanto ao grupo analisadas através do teste 

de Qui-Quadrado: P= 0,002. 
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Figura 17 – Percentagem de voluntários com perímetro abdominal normal e elevado, segundo o grupo. 

 

 Tendo em consideração a Figura 17, verifica-se que no controlo, a percentagem de 

participantes com um perímetro abdominal elevado é inferior à percentagem de participantes 

com um perímetro abdominal normal, situação que não se verifica nos grupos pré-diabético e 

diabético, onde as percentagens de pessoas com um perímetro abdominal elevado é bastante 

superior às percentagens com um perímetro abdominal normal. 

 

 

 Tensão Arterial 

 

A Tabela 9 apresenta a percentagem de participantes que apresentam tensão arterial 

sistólica (TAS) e tensão arterial diastólica (TAD) inferiores (TAS <140 mmHg, TAD <90 mmHg) 

e superiores aos limites considerados de hipertensão arterial (TAS ≥140 mmHg, TAD ≥90 

mmHg) (Tabela 9 e Figura 18). 

 

Tabela 9 – Percentagem de voluntários com TAS e TAD normais e elevadas, segundo o grupo. 

Tensão Arterial/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético 

TAS <140 mmHg (n/%) 88 (64,2) 27 (40,9) 19 (39,6) 

TAS ≥140 mm Hg (n/%) 49 (35,8) 39 (59,1) 29 (60,4) 

TAD <90 mm Hg (n/%) 108 (78,8) 46 (69,7) 31 (64,6) 

TAD ≥90 mm Hg (n/%) 29 (21,2) 20 (30,3) 17 (35,4) 

Resultados em %. Diferenças estatisticamente significativas quanto ao grupo analisadas através do teste 

de Qui-Quadrado: P= 0,001 e P=0,174 para a TAS e TAD, respectivamente. 
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Figura 18 – Percentagem de voluntários com TAS e TAD normais e elevadas, segundo o grupo. 

 

 Na Figura 18 é possível verificar que, no grupo controlo as percentagens de 

voluntários com as TAS e TAD superiores aos limites definidos são mais baixas que as 

percentagens de voluntários com as TAS e TAD nos limites considerados normais. Nos grupos 

pré-diabético e diabético verifica-se o contrário para a TAS. Com efeito, as percentagens de 

participantes com a TAS acima dos limites considerados de hipertensão arterial são superiores 

às percentagens de participantes com a TAS abaixo dos limites. É de notar ainda que, quem 

apresenta maiores percentagens de pessoas com níveis elevados de TAS e TAD, são os grupos 

pré-diabético e diabético. 

 

 

 Parâmetros Lipídicos 

 

A Tabela 10 apresenta a percentagem de participantes que apresentam os parâmetros 

lipídicos (colesterol total, LDL-c, HDL-c e TGs) normais e superiores aos limites definidos 

(Tabela 10 e Figura 19, 20, 21 e 22). 
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Tabela 10 – Percentagem de voluntários com os parâmetros lipídicos normais e elevados, segundo o 
grupo. 

Resultados em %. Diferenças estatisticamente significativas quanto ao grupo analisadas através do teste 

de Qui-Quadrado: P= 0,018; P=0,223; P=0,264; P=0,091 para o col-total, LDL-c, HDL-c e TGs, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Percentagem de voluntários com o col-total normal e elevado, segundo o grupo. 

 

 Na Figura 19 verifica-se que em todos os grupos, desde o controlo ao diabético, as 

percentagens de participantes com col-total elevado é superior às percentagens de pessoas 

com os níveis de col-total normais. No entanto, é de notar que o grupo diabético é o que 

apresenta a menor percentagem de pessoas com colesterol elevado, enquanto o pré-diabético 

apresenta a maior percentagem. 

 

 

Parâmetros Lipídicos/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético 

Col-Total <180 mg/dl (n/%) 30 (21,9) 10 (15,2) 18 (37,5) 

Col-Total ≥180 mg/dl (n/%) 107 (78,1) 56 (84,8) 30 (62,5) 

LDL-c <100 mg/dl (n/%) 24 (17,5) 13 (19,7) 14 (29,2) 

LDL-c ≥100 mg/dl (n/%) 113 (82,5) 53 (80,3) 34 (70,8) 

    HDL-c ≥45 mg/dl (n/%) 99 (72,3) 43 (65,2) 29 (60,4) 

HDL-c <45 mg/dl (n/%) 38 (27,7) 23 (34,8) 19 (39,6) 

TGs <150 mg/dl (n/%) 110 (80,3) 46 (69,7) 32 (66,7) 

TGs ≥150 mg/dl (n/%) 27 (19,7) 20 (30,3) 16 (33,3) 
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Figura 20 – Percentagem de voluntários com o LDL-c normal e elevado, segundo o grupo. 

 

 Na Figura 20 verifica-se a mesma situação que na Figura 19. Verifica-se que todos os 

grupos, controlo, pré-diabético e diabético, apresentam percentagens de participantes com 

LDL-c elevado superiores às percentagens de pessoas com os níveis de LDL-c normais. No 

entanto, o grupo diabético é o que apresenta a menor percentagem de pessoas com LDL-c 

elevado, enquanto o controlo apresenta a maior percentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Percentagem de voluntários com o HDL-c normal e elevado, segundo o grupo. 
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 Na Figura 21 é possível verificar que o grupo de controlo é o que apresenta a maior 

percentagem de voluntários com os níveis de HDL-c normais, comparativamente aos grupos 

pré-diabético e diabético. É ainda possível verificar que os grupos pré-diabético e diabético 

apresentam as maiores percentagens de pessoas com níveis de HDL-c reduzidos, sendo o 

grupo diabético o que apresenta a maior percentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Percentagem de voluntários com os TGs normais e elevados, segundo o grupo. 

 

 

 Na Figura 22 é possível verificar que o grupo de controlo é o que apresenta uma 

percentagem maior de participantes com níveis de TGs normais, comparativamente aos 

grupos pré-diabético e diabético. Verifica-se ainda que os grupos pré-diabético e diabético 

apresentam as maiores percentagens de pessoas com níveis de TGs elevados, sendo o grupo 

diabético o que apresenta a maior percentagem. 

 

 

 Creatinina e Ureia 

 

 A Tabela 11 apresenta a percentagem de voluntários que se encontram com um valor 

de creatinina e ureia normais (creatinina <0,9 mg/dl nas mulheres e <1,2 mg/dl nos homens e 

ureia <50 mg/dl) e elevados, segundo o grupo (controlo, pré-diabético e diabético) (Tabela 11 

e Figura 23). 
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Tabela 11 – Percentagem de voluntários com a creatinina e a ureia nos níveis normais e elevados, de 
acordo com o grupo. 

Creatinina e Ureia/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético 

Creatinina Normal: mulheres com <0,9 

mg/dl e homens com <1,2 mg/dl (n/%) 
131 (95,6) 62 (93,9) 45 (93,8) 

Creatinina Elevada: mulheres com ≥0,9 

mg/dl e homens com ≥1,2 mg/dl (n/%) 

6 (4,4) 4 (6,1) 3 (6,3) 

Ureia Normal: <50 mg/dl (n/%) 
131 (95,6) 60 (90,9) 43 (89,6) 

Ureia Elevada: ≥50 mg/dl (n/%) 
6 (4,4) 6 (9,1) 5 (10,4) 

Resultados em %. Diferenças estatisticamente significativas quanto ao grupo analisadas através do teste 

de Qui-Quadrado: P= 0,821 e P=0,245 para a creatinina e ureia, respectivamente. 

 

 

Figura 23 – Percentagem de voluntários com a creatinina e a ureia nos níveis normais e elevados, de 
acordo com o grupo. 

 

 

 Tendo em consideração a Figura 23, verifica-se que, o grupo controlo é o que 

apresenta as maiores percentagens de creatinina e ureia nos níveis normais, 

comparativamente com os outros grupos. É possível verificar também que no controlo a 

percentagem de participantes com os níveis de creatinina e ureia elevados é o mais baixo em 

relação aos outros grupos. Quanto aos grupos pré-diabético e diabético, verifica-se que 

apresentam as maiores percentagens de voluntários com níveis elevados de creatinina e 

ureia, sendo o grupo diabético o que apresenta as maiores percentagens. 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Controlo Pré-Diabéticos Diabéticos

95,6% 93,9% 93,8% 

4,4% 6,1% 6,3% 

95,6% 
90,9% 89,6% 

4,4% 
9,1% 10,4% 

Creatinina normal Creatinina elevada Ureia normal Ureia elevada



 

40 
 

 Hábitos 

 

 A Tabela 12 apresenta alguns hábitos de estilo de vida. No que diz respeito ao número 

de cafés que tomam por dia (0, 1 a 2 e mais que 2), ao número de horas que dormem em 

média por noite (menos de 6 horas, entre 6 e 8 horas e mais de 8 horas por noite) e se 

realizam ou não exercício físico. 

 

Tabela 12 – Tabela de hábitos: número de cafés tomados por dia; realização de exercício físico ou não; 
número de horas dormidas em média por noite. 

Hábitos/Grupo Controlo Pré-diabético Diabético 

Nº de Cafés (n/%) 

0 37 (27,0) 18 (27,3) 9 (18,8) 

1-2 75 (54,7) 41 (62,1) 26 (54,2) 

>2 25 (18,3) 7 (10,6) 13 (27,0) 

Ex. Físico (n/%) 
Sim 84 (61,3) 47 (71,2) 30 (62,5) 

Não 53 (38,7) 19 (28,8) 18 (37,5) 

Nº de Horas 

dormidas por noite 

(n/%) 

<6h 23 (16,9) 15 (22,7) 17 (35,4) 

6-8h 104 (75,9) 42 (63,6) 25 (52,1) 

>8h 10 (7,2) 9 (13,7) 6 (12,5) 

 

 

 Na Tabela 12, no que diz respeito ao número de cafés tomados por dia, é possível 

verificar que, em todos os grupos, a maior percentagem de pessoas toma entre um a dois 

cafés. Verifica-se ainda que o grupo pré-diabético tem a maior percentagem de pessoas que 

não toma nenhum café. O grupo diabético é o que apresenta a maior percentagem de 

voluntários que toma mais de dois cafés por dia. No que diz respeito ao número de horas 

dormidas, em média, por noite, verifica-se que todos os grupos apresentam uma maior 

percentagem de voluntários que dorme entre seis e oito horas. No entanto, é de notar que o 

grupo pré-diabético apresenta a maior percentagem de participantes que dorme mais de oito 

horas por noite, e o grupo diabético a maior percentagem de pessoas que dorme, em média, 

menos de seis horas por noite. 
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Figura 24 – Percentagem de voluntários que realizam ou não exercício físico, segundo o grupo. 

 

 Tendo em conta a Figura 24, é possível verificar que o grupo controlo é o que 

apresenta a menor percentagem de voluntários que realiza exercício físico, enquanto o grupo 

pré-diabético apresenta a maior percentagem. Verifica-se também que o controlo apresenta a 

maior quantidade de pessoas que não realiza exercício físico, seguido do grupo diabético, 

sendo o grupo pré-diabético o que apresenta a menor quantidade de voluntários que não 

realiza exercício físico. 
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V – DISCUSSÃO 

 

1- Prevalência de Pré-diabetes e Diabetes na População  

 

A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica caracterizada por um 

aumento dos valores séricos de glucose, resultante de uma utilização inadequada da insulina 

e/ou da diminuição da sensibilidade dos receptores de captação de glucose nos tecidos 

periféricos. É a doença com maior crescimento no Mundo e a principal causa de morbilidade e 

mortalidade cardiovascular, em particular nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

A prevalência de DM está a aumentar como resultado do aumento da prevalência da 

obesidade, envelhecimento da população, modificação do estilo de vida e sedentarismo. 

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), estima-se que existam mais de 245 

milhões de pessoas diabéticas, a nível Mundial e prevê-se que este número poderá atingir os 

380 milhões em 2025 (IDF, 2012). 

Em Portugal, esta epidemia toma também proporções preocupantes, pois segundo um 

estudo realizado recentemente, o “Diabetes: Factos e Números - 2011”, pelo Observatório 

Nacional de Diabetes (OND), 12,4% da população é diabética (7% diagnosticada e 5,4% não 

diagnosticada) e 26% pré-diabética. 

Os resultados do presente estudo permitiram identificar uma elevada prevalência de 

pré-diabetes e diabetes, no qual, 24,2% da população apresentou um perfil pré-diabético, 

16,2% apresentaram diagnóstico assumido de DM e 1,8% encontrava-se por diagnosticar. Esta 

proporção de indivíduos pré-diabéticos é similar à documentada nos últimos estudos 

epidemiológicos realizados, como é o caso do estudo do OND em 2011, que documentou uma 

prevalência de pré-diabéticos de 26% da população em estudo. Quanto ao número de 

indivíduos diabéticos obtido, a proporção apresenta-se mais elevada, tanto no total de 

diabéticos como na população devidamente diagnosticada, em relação à obtida no estudo de 

prevalência em Portugal, que apresentou 12,4% e 7%, respectivamente. Esta diferença poderá 

dever-se ao facto de a DM ser uma doença que está num rápido e constante crescimento em 

todo o Mundo e já ter passado algum tempo desde o último estudo de prevalência efectuado 

(OND, 2011). Outra razão para esta disparidade poderá ser o facto de a amostra em estudo 

ser constituída por pessoas que se dirigiram a um Laboratório de Análises Clínicas num 

determinado período de tempo. Isso poderá condicionar os resultados obtidos, pois muitas das 

pessoas que se dirigem ao laboratório regularmente são os diabéticos, para efeitos de 

vigilância e controlo da doença. 
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Tanto a prevalência de pré-diabetes como a de diabetes foi mais elevada nos homens 

(58,4% e 63,1%, respectivamente), o que acompanha a tendência observada no estudo de 

prevalência de diabetes em Portugal em 2011. Estudos efectuados recentemente na Espanha 

demonstraram que a diabetes afecta 12,7% dos homens e 9,6% das mulheres, da população de 

Múrcia e, 14,9% dos homens e 11,2% das mulheres, da população de Girona. Estes estudos 

indicam que em Espanha, e eventualmente na Península Ibérica, os homens têm uma maior 

tendência para desenvolver diabetes que as mulheres. Ao contrário destes resultados, outros 

estudos mostram que, a nível mundial, a prevalência da doença é maior no sexo feminino; 

porém, com uma diferença pouco significativa (Masiá et al., 2003; OND, 2011; Ortiz e Zanett, 

2001; Pinto et al., 2011; Valverde et al., 2006; Wild et al., 2004).  

 Os presentes resultados sugerem que a prevalência de pré-diabetes aumenta com o 

progredir da idade em ambos os sexos até à 6ª década de vida. Foi observado um padrão 

similar no estudo Prevadiab de 2009, que estudou a prevalência da pré-diabetes na população 

portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos de idade (Prevadiab, 2009). 

Quanto à prevalência da diabetes, também se verifica que se agrava com a idade, neste caso 

até à 7ª década de vida, situação que acontece em vários estudos epidemiológicos (OND, 

2011; Prevadiab, 2009). De notar que a prevalência da pré-diabetes é maior nos grupos 

etários mais jovens, principalmente no grupo compreendido entre os 45 e os 54 anos de 

idade, confirmando que é nestas idades que o risco de desenvolvimento de pré-diabetes é 

maior (Ortiz e Zanett, 2001; Xu et al., 2012). No sexo masculino, a prevalência de diabetes é 

superior nos grupos etários mais velhos, principalmente no grupo compreendido entre os 65 e 

os 75 anos de idade. O sexo feminino apresenta uma elevada prevalência no grupo etário 

entre os 55 e os 64 anos, havendo uma diminuição no último grupo etário. Este aumento da 

prevalência da diabetes nas faixas etárias mais velhas pode dever-se ao aumento da 

esperança média de vida e ao facto destas pessoas terem mais probabilidade de apresentar 

factores de risco consequentes da idade. Esta tendência é observada em vários estudos de 

prevalência de diabetes, tanto em Portugal, como no Mundo (Batista et al., 2005; OND, 2011; 

Ortiz e Zanett, 2001; Pinto et al., 2011; Prevadiab, 2009; Salvador, 2006; Cugati et al., 2006; 

Cortez-Dias, 2010). 

 

 

2- Caracterização da Amostra do Estudo mais Abrangente 

 

No nosso estudo, verifica-se que a amostra de 251 pessoas que se voluntariaram para 

o estudo mais abrangente, é uma amostra homogénea, no que respeita à distribuição por 

sexos, sendo constituída por uma ligeira maioria de indivíduos do sexo feminino (n=135). Este 

facto pode ser explicado pela existência de um maior número de mulheres na população, 
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sobretudo nos estratos etários mais avançados, e/ou pela maior procura de serviços de saúde 

pelas mulheres. 

 Os participantes foram classificados de controlo, pré-diabéticos ou diabéticos tendo 

em conta os resultados obtidos na glicémia em jejum e na prova oral de tolerância à glicose 

(PTGO). Foram classificados como controlo quando apresentaram valores de glicémia em 

jejum inferiores a 100 mg/dl, classificados de pré-diabéticos quando apresentaram valores de 

glicémia em jejum entre 100 e 126 mg/dl e entre 140 e 200 mg/dl, na PTGO e, classificados 

de diabéticos quando a glicémia em jejum foi superior a 126 mg/dl e caso já tivesse o 

diagnóstico de diabetes definido. 

Após a divisão e classificação dos voluntários, mais uma vez se verifica que na 

amostra, tanto a prevalência de pré-diabetes como a de diabetes foi mais elevada no sexo 

masculino, acompanhando as tendências observados anteriormente e em vários estudos. 

Nesta amostra também se verifica que os grupos pré-diabético e diabético apresentam idades 

superiores em relação ao grupo controlo, demonstrando mais uma vez que a prevalência da 

doença aumenta com a idade, o que está de acordo com o discutido previamente e com 

outros estudos publicados (Cortez-Dias, 2010; OND, 2011; Pinto et al., 2011; Prevadiab, 

2009). 

O excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2), a obesidade (IMC ≥ 30 km/m2) e o perímetro 

abdominal aumentado são importantes factores de risco para a diabetes tipo 2. Através da 

análise das médias do IMC e do perímetro abdominal em função dos grupos, é possível 

verificar que estes parâmetros se apresentam superiores nos grupos pré-diabético e diabético. 

Quanto ao IMC, verifica-se um claro predomínio de pessoas com excesso de peso e obesas nos 

grupos pré-diabético e diabético, comparativamente com o grupo controlo, padrão 

semelhante ao obtido no estudo de prevalência de diabetes em Portugal (Prevadiab, 2009) e a 

muitos outros estudos realizados nos últimos anos (Cambri e Gevaerd, 2006; Golay e Ybarra, 

2005; Ortiz e Zanetti, 2001; Timoteo et al., 2012). No que diz respeito ao perímetro 

abdominal, também se verifica que, a par do IMC, os grupos pré-diabético e diabético 

apresentam uma maior percentagem de pessoas com um perímetro abdominal elevado (≥ 88 

cm nas mulheres e ≥ 102 nos homens). A partir destes resultados, pode-se afirmar que a 

obesidade se encontra fortemente associada à diabetes, sendo um dos factores de risco mais 

importantes para o desenvolvimento da diabetes tipo 2.  

Vários estudos mostram que o aumento da prevalência da doença está associado a 

elevados índices de massa corporal e com o aumento da gordura abdominal, nos quais as 

estatísticas indicam que 60 a 90% de todos os doentes diabéticos são ou já foram obesos.  

Muitos autores sugeriram que a acumulação de gordura abdominal tem um papel 

importante na resistência à insulina, sendo o excesso de gordura visceral associado à 

diminuição da sensibilidade à insulina por parte dos tecidos periféricos (Cugati et al., 2006; 

Golay e Ybarra, 2005; Moraes et al., 2010; Souza et al., 2003; Wild et al., 2004).  
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Com o actual aumento observado na prevalência de obesidade no Mundo e dada a 

importância deste parâmetro como factor de risco para a diabetes, o número de casos de 

diabetes no futuro pode ser consideravelmente mais elevado. Assim sendo, os dados do 

presente estudo mostram a importância de se combater a obesidade, sobretudo a visceral, 

com o objectivo de se obter um melhor controlo metabólico nos pacientes diabéticos e, ao 

mesmo tempo, evitar a progressão da doença nos pré-diabéticos. 

Pela análise dos resultados verifica-se que os grupos pré-diabético e diabético 

apresentam as percentagens mais elevadas de pessoas com a tensão arterial sistólica (TAS) 

maior ou igual a 140 mm Hg e a tensão arterial diastólica (TAD) maior ou igual a 90 mm Hg. 

Existe uma clara tendência para os indivíduos apresentarem a TAS em níveis elevados, o 

mesmo não acontecendo em relação à TAD; no entanto, é de notar que a quantidade de 

pessoas com a TAD elevada é mais uma vez superior nos grupos pré-diabético e diabético. 

Perante estes resultados, constata-se que a alta prevalência de hipertensão arterial presente 

se deve sobretudo ao aumento da TAS. Estes resultados estão em concordância com diversos 

estudos populacionais que confirmam a prevalência aumentada de HTA na população 

diabética (Cortez-Dias et al., 2010; Feher, 1991; Hunter e Bell, 2006; Janghorban e Amini, 

2005; Rabha et al., 2009; Souza et al., 2003).  

 A hipertensão arterial está altamente associada com o risco de morbilidade e com a 

mortalidade cardiovascular, sendo um dos factores determinantes na ocorrência de eventos 

cardiovasculares em diabéticos e estando associada com a progressão de complicações micro 

e macrovasculares. O aumento da tensão arterial parece estar relacionado com a diabetes, a 

obesidade e a dislipidémia, pois são factores de risco para o desenvolvimento de hipertensão 

arterial, pelas implicações a nível vascular e cardíaco que estes factores determinam. Estes 

factores parecem ser determinantes para a elevação da tensão arterial, particularmente a 

tensão arterial sistólica nos pacientes diabéticos (Cortez-Dias et al., 2010; Cruzera et al., 

1998; Hunter e Bell, 2006). 

 Apesar do reconhecimento da importância da hipertensão arterial, diversos estudos 

mostram que grande parte da população continua por diagnosticar e sob efeito de 

tratamentos ineficazes, sendo, por isso, importante actuar mais activamente na detecção e 

no correcto tratamento da hipertensão de forma a reduzir a morbilidade e a mortalidade na 

diabetes (Hunter e Bell, 2006).  

 A dislipidémia é um dos maiores factores de risco cardiovascular na diabetes tipo 2 e 

o perfil lipídico é mais aterogénica nos doentes diabéticos do que em indivíduos sem esta 

doença. O padrão lipídico mais comum na DM2 consiste níveis elevados de triglicéridos, 

concentrações reduzidas de HDL-c e níveis normais ou ligeiramente elevados de LDL-c 

(Canadian Diabetes Association and Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2006; 

Mooradian, 2009; Tovar e Bazaldua, 2008). 
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 No presente estudo, o grupo diabético foi o que apresentou a menor percentagem de 

pessoas com níveis elevados de colesterol total e de LDL-c, quando comparado com os grupos 

controlo e pré-diabético. Estes resultados estão de acordo com vários estudos efectuados em 

vários países (Misra et al., 2010; Mooradian, 2009; UKPDS, 1997) que mostram que a 

prevalência de colesterol total e de LDL-c elevado não está aumentada nos doentes 

diabéticos, possivelmente devido ao facto da grande maioria dos doentes diabéticos se 

encontrarem medicados. Em relação aos níveis de HDL-c e triglicéridos, os grupos pré-

diabético e diabético apresentaram as maiores percentagens de indivíduos com valores 

reduzidos de HDL-c e valores elevados de TGs. Estas situações são indicativas de uma 

tendência elevada para a aterosclerose nestes pacientes, pois como já foi referido 

anteriormente, esta combinação está altamente associada ao desenvolvimento desta 

patologia. Por outro lado, a medicação anti-dislipidémica preferencial (estatinas) é muito 

mais eficaz na modulação do colesterol total e LDL-c do que na normalização dos valores de 

HDL-c e triglicéridos (Misra et al., 2010; Mooradian, 2009; Pinto et al., 2011; Tovar e 

Bazaldua, 2008). 

 Perante estes resultados, existem três conclusões possíveis – no grupo diabético, 

existe um claro predomínio de dislipidémias com concentrações sanguíneas elevadas de TGs 

em relação ao colesterol total e LDL-c; a terapêutica parece ser sobretudo para efeitos de 

redução dos níveis de colesterol total e LDL-c e não para a diminuição dos níveis dos TGs; com 

grande probabilidade, a terapêutica para as dislipidémias é efectuado com fármacos que 

actuam sobretudo no metabolismo do colesterol. Esta última conclusão é confirmada a partir 

dos hábitos medicamentosos obtidos dos voluntários, em que na sua maioria são estatinas (de 

notar que as informações acerca dos fármacos não foi sistematicamente recolhido, tendo em 

conta que alguns dos voluntários não sabiam ou não tinham a certeza de que medicamento 

estavam a tomar actualmente). 

 A maioria das pessoas diabéticas realiza apenas terapêutica que tem como alvo o 

colesterol total e o LDL-c, mas muitas vezes necessitam de tratamento combinado de forma a 

atingir determinados objectivos terapêuticos. Deste modo, não realizando este tipo de 

terapêutica, os diabéticos apresentam um aumento da prevalência de hipertrigliceridémia e 

níveis reduzidos de HDL-c, mas com colesterol total e o LDL-c relativamente controlados, 

situação semelhante aos resultados obtidos neste estudo (Cambri e Gevaerd, 2006; Misra et 

al., 2010; Mooradian, 2009) 

 O que leva à dislipidémia diabética ainda não está completamente esclarecido, mas 

um grande número de autores sugerem que a resistência à insulina tem um papel importante 

para o desenvolvimento desta situação (Mooradian, 2009). 

 Também os rins são alvo da Diabetes, cuja falência e a disfunção pode ser observada 

nos valores séricos de creatinina e ureia. No presente trabalho, verificou-se que, tanto o 

grupo pré-diabético como o diabético são os que apresentam as maiores percentagens de 

pessoas com a creatinina a ureia com valores elevados, apesar de a quantidade de indivíduos 
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não ser muito elevada em relação ao grupo controlo. Tendo em conta que os diabéticos 

apresentam como uma das principais complicações a disfunção renal, era de esperar um 

maior número de pessoas diabéticas com os níveis de creatinina e a ureia elevados. No 

entanto, estes resultados são semelhantes ao padrão obtido num estudo realizado 

recentemente em Portugal, que teve como objectivo efectuar uma estimativa da prevalência 

da diabetes numa população aleatória, bem como caracterizar alguns marcadores bioquímicos 

(Pinto et al., 2011). 

 A ureia e a creatinina são as substâncias, presentes no sangue, mais doseadas para 

uma avaliação de rotina da função renal, consequente ou não da diabetes. O teste da 

creatinina é normalmente solicitado em conjunto com o teste ureia para verificar em que 

medida os rins são capazes de filtrar os resíduos do sangue. Níveis aumentados no sangue 

destas duas substâncias sugerem uma diminuição da filtração glomerular, mas, muitas vezes, 

o aumento dos valores da creatinina e da ureia sérica só ocorrem quando o rim já perdeu mais 

de 50% da sua capacidade funcional (Giles et al., 2008; NKUDIC, 2012). No entanto, é de notar 

que vários autores enfatizam que não se deve ter em conta apenas o doseamento destas 

substâncias para a avaliação de lesões renais, visto que os níveis de ambas podem ser 

influenciados por factores externos à função renal, como é o caso dos valores de creatinina, 

que dependem da massa muscular e diferem com a idade. Desta forma, muitos investigadores 

sugerem que se utilize a creatinina urinária para estimar a taxa de filtração glomerular, para 

a avaliação de doenças renais em doentes diabéticos (Buysschaert et al., 2003; Jacobi et al., 

2008; Kramer e Molitch, 2005; Lu et al., 2008; Vupputuri et al., 2011). 

 Em relação aos hábitos de estilo de vida, no que diz respeito ao café, na nossa 

amostra não se verificaram os resultados que seriam de esperar, tendo em conta os resultados 

obtidos em investigações realizadas, que mostraram que o consumo de café diminui a 

incidência da diabetes tipo 2 (Carlsson et al., 2004; Rosenberg et al., 2004; Smith et al., 

2006; Tuomilehto et al., 2004; Van Dam e Freskens, 2002).  

Nos presentes resultados, verificou-se que grande parte da amostra toma entre um a 

dois a cafés, enquanto o grupo pré-diabético apresenta a maior percentagem de pessoas que 

não toma nenhum e o grupo diabético, a maior percentagem de voluntários que toma mais de 

dois cafés por dia. Tendo em conta que vários estudos afirmam que ingerir café diariamente 

tem um papel preventivo no desenvolvimento da diabetes, seria de esperar que na amostra 

estudada, o grupo diabético apresentasse uma maior percentagem de pessoas que não toma 

nenhum café.  

A discordância dos nossos resultados em relação a outros pode ser devida às variadas 

qualidades de café existentes, que apresentam concentrações diferentes das substâncias que 

os constituem, entre elas, a cafeína, o magnésio e o ácido clorogénico e, tendo em conta que 

a diminuição da incidência da diabetes passa pelos efeitos que estas exercem no organismo, 

os resultados podem assim ser influenciados. Esta divergência pode passar também pelos tipos 
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de café tomados (descafeinados, expresso, cappuccino, entre outros), e pelo tamanho do café 

ingerido, informações que não foram tidas em conta aquando do questionário (Salazar-

Martinez et al., 2004; van Dam e Hu, 2005). 

No que diz respeito às horas de sono, são já muitos os estudos que mostram que a 

alteração do padrão de sono é um factor de risco para o desenvolvimento da diabetes (Buxton 

e Marcelli, 2010; Chao et al., 2010). No presente trabalho, verificou-se que os grupos pré-

diabéticos e diabético são os que apresentam as maiores percentagens de pessoas que 

dormem mais de oito horas e menos de seis horas, respectivamente. Estes resultados são 

consistentes com os de vários estudos realizados com o objectivo de avaliar a relação entre as 

horas de sono e o risco de desenvolvimento de DM2. (Chaput et al., 2009; Kachi et al., 2012; 

Kim et al., 2009; Liu et al., 2011; Tuomilehto et al., 2008) 

Perante estes resultados, verifica-se que tanto dormir pouco (menos de seis horas) 

como demasiado (mais de oito horas), está associado a um risco maior de desenvolvimento de 

tanto pré-diabetes como diabetes. Contudo, os mecanismos subjacentes a esta influência 

adversa da alteração do padrão de sono sobre o metabolismo da glicose ainda não estão 

completamente compreendidos.  

Tem sido sugerido que a privação do sono, a longo prazo, pode conduzir a uma 

regulação metabólica anormal, incluído à manifestação da diabetes. Alguns autores sugeriram 

ainda que a redução da duração do sono pode levar a uma sensibilidade à insulina reduzida, a 

uma diminuição da tolerância à glicose e à insulino-resistência. Outra possível razão pela qual 

a falta de sono pode levar à insulino-resistência e aumentar o risco de diabetes é o facto de 

esta situação conduzir a uma desregulação do controlo do apetite, levando a uma maior 

ingestão de comida e a um maior risco de desenvolvimento de excesso de peso, factor que 

contribui para a resistência à insulina (Chaput et al., 2009; Liu et al., 2011; Tasali et al., 

2009; Tuomilehto et al., 2008).  

No que diz respeito a um elevado padrão de sono, existe uma explicação possível que 

diz que a longa duração do sono pode ser reflexo da presença de distúrbios de sono, tais como 

distúrbios de respiração, que estão muitas vezes associados com a obesidade, a resistência à 

insulina e com a própria diabetes. A extensão do sono pode também reflectir um maior nível 

de sedentarismo que, a longo prazo, pode favorecer o aparecimento de uma regulação do 

metabolismo da glicose deficiente (Chaput et al., 2009; Liu et al., 2011). 

 Dado a epidemia da diabetes estar em constante crescimento e visto que o padrão de 

sono representa um “novo” factor de risco, são necessárias estratégias de identificação de 

rupturas nos padrões de sono e de melhoramento deste, de modo a prevenir pelo menos este 

factor (Tasali et al., 2009).  

 Quanto ao exercício físico, são vários os estudos que o indicam como um componente 

fundamental no tratamento não farmacológico, assim como na diminuição do risco de 

desenvolvimento da diabetes tipo 2 (Cruz, 2005; Sanz et al., 2010). No presente trabalho 
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verificou-se que o grupo controlo foi o que apresentou a maior quantidade de pessoas que não 

realiza exercício, seguido do grupo diabético. Verificou-se também que o grupo pré-diabético 

foi o que apresentou a maior percentagem de voluntários que realiza exercício físico. 

No decorrer do estudo, surgiram algumas dúvidas quanto ao modo como a informação 

acerca deste parâmetro foi adquirida e como ela não reflectia o verdadeiro exercício 

efectuado pelos voluntários. Isto é, o facto de os indivíduos apenas terem respondido se 

fazem exercício físico ou não, não mostra a quantidade de vezes que a actividade física é 

realizada, nem com que intensidade é efectuada. E, além disso, mesmo respondendo a estas 

questões, as pessoas ao responder a este tipo de perguntas, têm tendência a exagerar no que 

realmente é realizado. Assim, para uma melhor determinação de quem realmente realiza 

exercício físico, seria mais apropriado a realização de um método que permitisse a 

contabilização de energia ou calorias gastas na execução das actividades físicas. 

No decorrer deste trabalho de investigação, encontrámos um caso de uma doente que 

reflecte bem um dos objectivos deste estudo que foi, além de estimar a prevalência da 

diabetes e pré-diabetes numa amostra populacional da Cova da Beira, avaliar a presença de 

factores de risco metabólicos e de marcadores precoces de complicações vasculares, 

nomeadamente em relação à nefropatia diabética. 

Nesta doente verificou-se uma possível disfunção renal, com valores de glicose a 

oscilar, nos últimos anos, entre 89 e 121 mg/dl. No dia do estudo em que realizou a prova de 

tolerância à glicose oral, apresentou uma glicémia em jejum de 129 mg/dl e duas horas após 

a sobrecarga de 75 gramas de glicose apresentou uma glicémia de 271 mg/dl. Apresentou 

também valores de ureia sérica e microalbuminúria moderadamente elevados e níveis de 

hemoglobina glicosilada elevados. Em suma, este caso encaixa no perfil de um doente cujos 

marcadores clássicos da diabetes não o classificam como tal, mas que apresenta já provas 

bioquímicas de insuficiência renal, precursoras da nefropatia diabéticas. A realização da 

prova de tolerância à glicose oral permitiu classificá-la como pré-diabética, sendo que as 

provas da função renal a colocam como estando já a desenvolver complicações diabéticas, de 

uma forma perfeitamente silenciosa, mas por isso mesmo ainda mais preocupante. 

Este caso demonstra bem a necessidade de um diagnóstico precoce confirmado, de 

forma a evitar o aparecimento e a progressão de possíveis complicações cardiovasculares, 

nomeadamente renais. 
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VI – CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo permitem concluir que, relativamente ao primeiro 

objectivo específico proposto, a prevalência de diabetes, nesta amostra populacional da Cova 

da Beira, se encontra nos 18%, sendo que desses 16,2% dos indivíduos apresentaram 

diagnóstico estabelecido e 1,8% não estavam diagnosticados. Paralelamente, verificou-se que 

24,2% apresentaram um perfil pré-diabético. Verificou-se ainda um aumento da prevalência 

das duas situações com o progredir da idade, havendo um maior número de pré-diabéticos nas 

faixas etárias mais jovens, principalmente na faixa compreendida entre os 45 e os 54 anos e, 

um maior número de diabéticos nas faixas etárias mais velhas.  

 Relativamente ao segundo objectivo específico proposto, os resultados do nosso 

estudo permitem concluir que tanto a população pré-diabética como a diabética 

apresentaram as maiores percentagens de pessoas obesas e com perímetro abdominal 

elevado. Também foram estes os grupos que apresentaram a maior quantidade de pessoas 

com tensão arterial sistólica e diastólica superiores aos limites considerados como 

hipertensão arterial. No que diz respeito ao perfil lipídico, o grupo diabético apresentou a 

menor percentagem de pessoas com colesterol total e LDL-c elevados, enquanto que em 

relação aos triglicéridos e ao HDL-c, tanto o grupo diabético como o pré-diabético, 

apresentaram a maior quantidade de pessoas com valores anormais. Este perfil poderá 

eventualmente ficar a dever-se à medicação anti-dislipidémica muito mais eficaz na redução 

do colesterol total e LDL-c do que na normalização dos TGs e HDL-c. Quanto aos marcadores 

renais, verificou-se que os grupos pré-diabético e diabético apresentaram a maior quantidade 

de pessoas com a creatinina e a ureia elevadas, indicando alterações da função renal. Quanto 

aos dados do estilo de vida, verificou-se que no que diz respeito ao café, grande parte da 

população dos três grupos toma entre um a dois cafés, não havendo concordância com a 

literatura, em relação aos grupos pré-diabético e diabético. Quanto ao número de horas de 

sono, verificou-se que grande percentagem de pré-diabéticos dorme, em média, mais de oito 

horas por noite, enquanto muitos diabéticos dormem, em média, menos de seis horas por 

noite, situações que aumentam o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. 

 Os resultados deste estudo reforçam a necessidade e a utilidade de um diagnóstico 

precoce quanto possível, e recomendam medidas mais frequentes e eficientes de controlo de 

todos estes factores, medidas essas que podem passar tanto por mudanças do estilo de vida, 

como por medidas farmacológicas, no sentido de mais eficazmente controlar a doença e as 

suas graves complicações. 
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 (Anexo 1) Questionário 
 
Estudo da prevalência da pré-diabetes e diabetes na população da Cova da Beira. 
Caracterização de factores de risco na amostra. 
 
O Estudo envolve os seguintes passos (necessidades): 
 

 Colheita de sangue, em 2 tubos de sangue:  
- Tubo 1 - cerca de 5 ml de sangue, em tubos para separação de soro, soro esse 

que é depois congelado a -20ºC (em uma ou mais de uma parcelas, 
eppendorfs); 

- Tubo 2 - cerca de 2 ml de sangue, em tubos de hemograma, para congelação 
imediata (-20ºC), sem separação de plasma ou soro. 

+ 

 Recolha dos dados seguintes (doente ou acompanhante) 
 
 

A- Dados Antropométricos: 
 

Nome:____________________________________________________________ 

Localidade: ___________________________________ 

Contacto telefónico: ____________________________ 

Profissão: ____________________________________ 

Idade:___________ 

Sexo:____________ 

 

 

Peso:_________  Altura: __________ 

IMC:_________ 

Tensão arterial: 1ª  Sis: _______ Diast: ________    2ª  Sis: _______ Diast: ________ 

Perímetro abdominal:__________ 

Perímetro da anca: ____________   Cintura/Anca: ______________ 

 

 

B - Bioquímica: 

 

- Col-total: ___________________ 

- HDL-c: _____________________ 

- LDL-c: _____________________ 

- TGs: _______________________ 

- Glicemia: ___________________ 

- HbA1c: _____________________ 

- PCR: _______________________ 

- Creatinina: __________________ 

- Ureia: ______________________ 

 

 



 

61 
 

C→ Estudo de factores de risco 

 

•Alimentação: 

               Sim        Não       Nº vezes/semana       Todos os dias 

Fruta:                                                       

Peixe:  

Legumes: 

Frutos secos: 

 

• Café: 

 

Nº de cafés/dia: ____________________  

 

•Bebidas alcoólicas: 
 

          Sim                 Não        

     

• Fumador: 

 

          Sim                     Não                   

 

 

•Exercício Físico: 

 

         Sim             Não         Quantas vezes por semana: __________________ 

 

 

•Horas de sono: 

Quantas horas dorme, em média, por noite: 

         Menos de 6 horas            6-8h             Mais de 8h  

 

 

•Medicação: 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

•Patologias associadas: 

 _______________________  

 _______________________  

 _______________________  

         

 

Critérios de exclusão: - Grávidas, crianças e adolescentes com idade <16 

anos; Idosos com idade superior a 75 anos. 
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(Anexo 2) Declaração de Consentimento Informado 
 

Designação do estudo/projecto: Estudo da prevalência da pré-diabetes e diabetes 

na população da Cova da Beira. Caracterização de factores de risco na amostra. 

 

Investigador responsável: Prof. Doutora Petronila Rocha Pereira 

 

Eu, abaixo-assinado (nome legível e completo do(a) doente ou voluntário (a) 

saudável),  

 

_________________________________________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida à cerca do meu caso clínico e da 

investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo em que serei incluído(a). 

Foi-me dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e, de 

todas, obtive resposta satisfatória. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, a informação e a explicação que me foram prestadas versou os 

objectivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual 

desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o 

tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer 

prejuízo na assistência que me é prestada.  

Os registos dos resultados poderão ser consultados pelos responsáveis científicos e 

ser objecto de publicação, mas os elementos da identidade pessoal serão sempre 

tratados de modo estritamente confidencial. 

Por isso, consinto que me seja aplicado o inquérito proposto pelo(a) clínico (a) da 

equipa que me apresentou o estudo e marcadas as análises aí referidas. 

 
Data: dia ____ (mês por extenso) __________________ do ano ________. 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do (a) doente ou voluntário(a) ou do seu representante legal 

 
Contacto: ______________________________ 

    
 
 
                ____________________________________________________ 
                Nome legível do (a) clínico (a) que apresentou o estudo/projecto 
 
 

NOTA: O ESTUDO É TOTALMENTE CONFIDENCIAL, NÃO FAZENDO USO DE 
QUALQUER IDENTIFICAÇÃO. 
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(Anexo 3) – Informação disponibilizada aos Voluntários 
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Introdução 
 

 A Diabetes Mellitus (DM) constitui um grave problema de saúde a nível mundial não 

só pela crescente incidência, como também pela elevada morbilidade e mortalidade que lhe 

estão associadas. A DM é actualmente considerada a “epidemia do século XXI”, uma vez que 

afecta mais de 200 milhões de indivíduos, prevendo-se que ascenda a cerca de 366 milhões 

em 2030, de acordo com as previsões da Organização Mundial de Saúde. De acordo com o 

estudo da prevalência da Diabetes em Portugal, 11,6% da população portuguesa é diabética – 

a percentagem sobe para 23,2% quando se contabilizam também os pré-diabéticos existentes 

no país. 

 A Diabetes inclui a DM tipo 1, definida por uma deficiência de insulina em resultado 

da destruição das células β do pâncreas levando à hiperglicemia (níveis de açúcar no sangue 

elevados) e, a DM tipo 2, em que a hiperglicemia  resulta de defeitos na acção da insulina. A 

DM tipo 2 representa cerca de 90% dos casos de diabetes. 

 A DM tipo 2 evolui de forma lenta e progressiva sendo normalmente diagnosticada 

muito tarde. Este tipo de diabetes é caracterizado por um conjunto de alterações 

metabólicas, onde se inclui a pré-diabetes (insulino-resistência numa fase inicial sem 

hiperglicemia significativa). Estas alterações predispõem o organismo a doenças 

cardiovasculares (DCV) e a diabetes, devido à associação de factores de risco, como a 

insulino-resistência, a obesidade, as dislipidémias (aumento dos triglicéridos e a diminuição 

do HDL) e a hipertensão arterial.  

 A obesidade, principalmente a abdominal, é um dos principais factores de risco para 

o desenvolvimento de DM tipo 2 (80 a 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos). A diabetes tipo 2 

pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticada após os 40 anos.  

 A doença cardiovascular do diabético tem uma contribuição decisiva na excessiva 

morbilidade e mortalidade na DM. Com efeito, a diabetes atinge os pequenos vasos 

(microangiopatia), sendo esta a responsável pelas principais complicações oculares 

(retinopatia diabética) e renais, (nefropatia diabética); a diabetes atinge também os vasos de 

médio e grande calibre (macroangiopatia, que corresponde a uma forma grave de alterações 

nos vasos sanguíneos, com formação de depósitos de gorduras e ateromas – aterosclerose).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIRA ao nosso estudo!  

Devido à elevada prevalência da diabetes a nível mundial e, no 

sentido de prevenir e tratar precocemente as complicações desta 

doença, é importante efectuar rastreios sistemáticos, principalmente, 

em grupos considerados de risco, como os familiares de diabéticos, 

pré-diabéticos, obesos, doentes com história de hipertensão arterial, 

dislipidemia ou doença cardiovascular familiar. 
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DIABETES 

 O que é a Diabetes?  

 A Diabetes Mellitus (DM), é uma doença crónica causada 
pelo excesso de açúcar (glicose) no sangue e pela incapacidade 
do organismo transformar todo esse açúcar proveniente dos 
alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se diagnostica a Diabetes?  

 A diabetes é diagnosticada por meio de testes à glicose no sangue em jejum. 

No entanto, é preciso ter em conta que "jejum" significa não ter comido ou bebido 

nada (excepto água) nas últimas oito horas. 

 Os sintomas da diabetes são decorrentes do aumento da glicemia e das 

complicações crónicas que se desenvolvem a longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

Os sintomas são:  

 Sede e fome constantes 

 Urinar em grande quantidade e mais vezes que o 

habitual;  

 Cansaço e náuseas;  

 Problemas de visão e dificuldade em focar objectos;  

 Perda de peso; 

 Cicatrização de feridas deficiente. 

 

 

 Quais as causas e consequências da Diabetes? 

 A diabetes é uma doença que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo, 

no entanto, há grupos de risco com maior probabilidade de a desenvolverem. Os 

grupos de risco são os que têm: 

 Excesso de peso; 

 Um estilo de vida sedentário e não praticam exercício físico;  

Níveis de 

glicose no 

sangue 

Normal: inferior a 100 mg/dl 

Pré-diabetes: 100 mg/dl-125 mg/dl 

Diabetes: superior a 126 mg/dl 
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Complicações 

Complicações crónicas 

Complicações arteriais  

Enfarte do miocárdio e 

aterosclerose 

(depósitos de gordura 

nas artérias) 

Complicações 
oculares 

Lesões da retina, 
cataratas e 

glaucoma (pode 
levar à cegueira) 

Complicações agudas 

Coma 
hipoglicémico 
(descida da 
quantidade 

de glicose no 
sangue) 

 Tensão arterial e níveis de colesterol no sangue elevados; 

 Um antecedente familiar de diabetes; 

 Mais de 45 anos; 

 Crianças com peso igual ou superior a 4 Kgs à nascença; 

 Mulheres que durante a gravidez tiveram diabetes, mas a doença passou após o 

bebé nascer (diabetes gestacional). 

 
 Após alguns anos de evolução da doença, sobretudo se não tiver havido 
tratamento, podem surgir complicações noutros órgãos, que se dividem em: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se trata/previne a Diabetes? 

 A diabetes não tem cura, mas o doente pode administrar a si próprio um 

tratamento durante toda a vida, consultando regularmente um médico. 

  Manter os níveis de glicose no sangue dentro da 

normalidade, através de uma combinação de insulina, uma 

dieta saudável e exercícios regulares são factores 

determinantes no controlo da diabetes tipo 1. 

 Quanto à diabetes tipo 2, é possível prevenir e 

mesmo retardar o seu aparecimento tomando determinadas medidas, como: 

• Ter uma alimentação saudável e equilibrada;  

• Manter-se fisicamente activo, isto é, fazer pelo menos 30 minutos de actividade 

física na maior parte dos dias da semana.  

• Se tiver acima do peso, emagrecer 5 a 10% do seu peso.  
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PRÉ-DIABETES 

 O que é a Pré-Diabetes?  

 Pré-diabetes é uma condição onde os níveis de glicose 

no sangue são mais altos que o normal, mas não são altos o 

suficiente para serem considerados diabetes. A pré-diabetes 

é o nome usado para descrever a tolerância diminuída à 

glicose e/ou a glicose de jejum alterada. 

 

 Como se diagnostica? 

 A diabetes é diagnosticada por meio de testes à glicose no sangue em jejum. 

No entanto, é preciso ter em conta que "jejum" significa não ter comido ou bebido 

nada (excepto água) nas últimas oito horas.  

  

 

 

Os níveis de glicose no sangue podem ser determinados 

através da ingestão de uma solução com alto teor de glicose e 

fazendo testes duas horas depois. A pré-diabetes é diagnosticada quando o resultado 

deste teste é maior que 139 mg/dl, mas inferior a 200 mg/dl. 

 

 Quais as causas e consequências da Pré-Diabetes? 

 Há muitos factores de risco para a pré-diabetes. Se se apresentar qualquer um 

destes factores de risco, deve-se procurar ser testado por um médico/laboratório: 

 Excesso de peso; 

 Vida sedentária; 

 Pressão arterial, colesterol e/ou triglicerídeos altos; 

 História familiar de diabetes; 

 Diabetes durante a gravidez (Diabetes gestacional); 

 Idade (superior a 45 anos de idade).  

  
 Uma situação de pré-diabetes significa que é mais 

provável que se desenvolva a diabetes tipo 2 no futuro e, além 

disso, existe um maior risco de desenvolvimento de 

complicações de saúde, como doenças cardiovasculares 

(enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral). 

 

 Como se trata/previne a Pré-Diabetes? 

 Dada ser uma doença sem cura tem que se apostar na prevenção. Assim, 

fazendo mudanças no estilo de vida, tais como fazer exercício e controlar os hábitos 

alimentares, e fizer um “check-up” precoce, é possível reduzir o risco de diabetes 

tipo 2 e de doenças cardiovasculares. 

Níveis de 
glicose no 

sangue 

Normal: inferior a 100 mg/dl 

Pré-diabetes: 100 mg/dl-126 mg/dl 

Diabetes: superior a 126 mg/dl 
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
 
 O que são as doenças cardiovasculares (DCV)?  

 As doenças cardiovasculares representam a principal causa 

de morte em Portugal.  As DCV representam um conjunto de 

doenças que afectam o aparelho cardiovascular, nomeadamente, o 

coração e os vasos sanguíneos.   

 

 Como se diagnostica?  

 Consoante o quadro clínico apresentado pelo doente 

(queixas, historial médico, etc), o médico de família pedirá 

para efectuar exames médicos de forma a fazer o diagnóstico. 

 

Contudo existem alguns sintomas que podem constituir sinais de alerta, dos quais se 

destacam: 

 Dificuldade em respirar  

 Angina de peito 

 Alterações do ritmo cardíaco  

 Insuficiência cardíaca (coração é incapaz de bombear sangue em quantidade 

suficiente – pode ser acompanhada de fadiga, falta de ar em repouso e pernas 

inchadas). 

 

 Quais as causas e consequências das doenças cardiovasculares? 

 As DVC devem-se principalmente à acumulação de gorduras na parede dos 

vasos sanguíneos (aterosclerose). Este fenómeno inicia-se numa fase precoce da vida, 

no entanto progride de forma silenciosa durante anos. 

 Como consequência, surgem outras doenças como AVC, Enfarte do Miocárdio e 

Doença Arterial Coronária (estreitamento dos vasos e artérias). 

Existem vários factores de risco que contribuem também para o aparecimento destas 

doenças: 

 Sedentarismo 

 Obesidade 

 Diabetes Mellitus  

 Maus hábitos alimentares 

 Stress excessivo 

 Hipertensão arterial 

 Colesterol elevado 

 Tabagismo 
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 Como se previnem as doenças cardiovasculares? 

Como forma de prevenir estas doenças devemos 

adoptar um estilo de vida saudável.  

 Deixe de fumar; 

 Controlar regularmente a pressão arterial, os níveis 

de açúcar e gordura no sangue; 

 Alimentação saudável; 

 Praticar exercício físico moderado de forma regular; 

 Realizar exames periódicos (principalmente a partir dos 50anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prevenção deve começar mais cedo em 

indivíduos que tenham na sua história 

familiar DCV precoce ou morte súbita. 

Muito Importante: 

PREVENÇÃO! 
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OBESIDADE  

 O que é a Obesidade?  

A obesidade é uma doença crónica causada pelo aumento do 

peso corporal devido à acumulação excessiva de gorduras e ao 

sedentarismo. Atinge homens e mulheres de todas as idades e 

etnias, reduzindo a qualidade de vida. 

 

 Como se diagnostica a Obesidade?  

A obesidade é avaliada através do índice de massa corporal (IMC), o qual é 

calculado pela fórmula: 

 

    
         

           
 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera-se que há excesso de peso 

quando o IMC é igual ou superior a 25 e que há obesidade quando o IMC é igual ou 

superior a 30. 

 

Além do IMC, a obesidade também é avaliada pela medição do 

perímetro abdominal, que não deve exceder 88 cm nas 

mulheres e 102 cm nos homens e, ainda pela relação 

cintura/anca, que não deve ultrapassar 0,8 nas mulheres e 0,9 

nos homens. 

 

 Quais as causas e consequências da Obesidade? 

A obesidade tem como principal causa a ingestão excessiva de gorduras, 

hidratos de carbono e álcool, aliada também a uma vida sedentária o que leva à 

acumulação de massa gorda.  

A obesidade é um factor de risco para muitas doenças, como:  

 Problemas no aparelho cardiovascular, hipertensão arterial, angina de peito, 

insuficiência cardíaca congestiva; 

 Problemas no sistema pulmonar, fadiga, embolia pulmonar; 

IMC (kg/m2) Grau de Risco Tipo de obesidade 

18 a 24,9 Peso saudável Ausente 

25 a 29,9 Moderado Excesso de peso 

30 a 34,9 Alto Obesidade Grau I 

35 a 39,9 Muito Alto Obesidade Grau II 

40 ou mais Extremo Obesidade Grau III ("Mórbida") 



 

71 
 

 Problemas no aparelho gastrointestinal, esteatose hepática, litíase vesicular e 

carcinoma do cólon. 

 

 Como se trata/previne a Obesidade? 

O tratamento médico para a obesidade passa pela 

combinação de dieta de baixas calorias e aumento da 

actividade física.  

Quando com a modificação do estilo de vida não se 

consegue atingir os objectivos é necessário o uso de 

fármacos anti-obesidade, bem como fármacos que melhoram o perfil lipídico do 

doente. 

A melhor forma de prevenir a obesidade é ter uma 

alimentação saudável e fazer exercício físico. 

No paciente que apresentava obesidade e obteve sucesso 

na perda de peso, o tratamento de manutenção deve 

incluir a permanência da actividade física e de uma 

alimentação saudável a longo prazo.  
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HIPERTENSÃO ARTERIAL  

 O que é a Hipertensão Arterial?  

 A hipertensão arterial é a tensão/pressão muito alta nas 

artérias. Esta pressão pode permanecer elevada durante muito 

tempo e dar origem as outras doenças (doenças 

cardiovasculares, AVC, problemas renais…). 

 

 Como se diagnostica?  

O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial 

e pela verificação dos seus níveis. Um indivíduo só é considerado 

hipertenso quando, em pelo menos três avaliações seguidas, tiver 

valores elevados. 

 

 

 

 

 Quais as causas e consequências da Hipertensão? 

 Não há uma causa conhecida para a hipertensão 

arterial, no entanto pode estar associada a várias doenças. A 

hereditariedade e a idade são factores que podem contribuir 

para o seu aparecimento.   

 Existem ainda factores que podem contribuir para a doença, como a 

obesidade, o consumo exagerado de álcool, o sedentarismo, a má alimentação e o 

tabagismo. 

 

 Como se trata/previne a Hipertensão? 

 Não há cura para a hipertensão arterial. Contudo, apesar de ser uma doença 

crónica, em muitos casos é controlável. 

 A adopção de um estilo de vida saudável constitui a melhor forma de prevenir 

a ocorrência de hipertensão arterial. 

Entre os hábitos de vida saudável sublinha-se a importância de: 

 Redução da ingestão de sal na alimentação; 

 Preferência por uma dieta com baixo teor de gorduras 

saturadas; 

 Prática regular de exercício físico; 

 Consumo moderado de álcool; 

 Deixar de fumar; 

 No caso de indivíduos obesos é aconselhável uma redução de 

peso. 

Situação 
Pressão arterial 
mínima (mmHg) 

Pressão arterial 
máxima (mmHg) 

Normal <80 <120 

Limite antes da 
hipertensão 

80 – 89 120 – 139 
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DISLIPIDÉMIA 

 O que é a dislipidémia?  

 A dislipidémia é uma doença que indica o excesso de 

gorduras que estão a circular no sangue. Estas gorduras incluem 

o colesterol e os triglicéridos. 

 

 Como se diagnostica?  

 Realiza-se um perfil geral do colesterol que inclui o 

colesterol total, LDL, HDL e triglicéridos, entre outros. Este 

teste é feito através de uma análise ao sangue e deve ser 

efectuado em jejum. 

 

 Quais as causas e consequências da dislipidémia? 

 A dislipidémia é causada quando há uma alimentação 

rica em gorduras, o que faz com que o organismo produza 

níveis elevados de colesterol e triglicéridos.  

 Contudo esta doença pode surgir também por outros 

motivos como sedentarismo, diabetes mellitus, hipotiroidismo 

(deficiência de produção de hormonas da tiróide) entre outros. 

Como consequências, esta doença pode provocar doenças cardiovasculares.   

 Como se trata/previne a dislipidémia? 

 A dislipidémia é tratada mudando o estilo de vida. 

Mudanças na dieta (evitar alimentos com muita gordura), perda 

de peso (em caso de excesso de peso) e exercício físico são 

factores essenciais.  

 Tudo isto pode não ser suficiente e assim ser necessária a 

ajuda de medicamentos consoante os níveis apresentados quer de 

colesterol quer de triglicéridos.  
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(Anexo 4) – Instruções para a recolha de urina de 24 horas 

 

 

 

 No dia em que começa a fazer a recolha, ao levantar, rejeite a 1ª urina 

da manhã e anote a hora. 

 

 Recolha todas as outras: da manhã, da tarde e da noite. 

 

 No dia seguinte levante-se à mesma hora, e junte a 1ª urina da manhã 

às restantes já guardadas. 

 

 Deite todas as urinas no recipiente fornecido pelo Laboratório. 

 

 Entregue toda a urina no Laboratório. 


