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 INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) são umas 
das principais causas de morbilidade e morta
lidade a nível mundial, sendo um importante 
problema de saúde pública. (1) De entre os fa
tores de risco conhecidos para as DCV, a disli
pidemia, a hipertensão arterial, a diabetes, o 
se dentarismo, o excesso de peso/obesidade, a 
dieta inadequada e o tabagismo são fatores de 
risco modificáveis e, portanto, passíveis de cor
reção, o que pode prevenir e/ou minimizar si
tuações de doença. (24) A incidência da diabetes 
mellitus (DM) tem vindo a aumentar nos paí ses 
de baixo e médio rendimento, sendo uma epi
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demia na maioria dos países desenvolvidos. (5)

O estudo e_COR é um estudo populacional, com 
uma componente laboratorial, que foi realiza
do nas 5 regiões de Portugal Continental, de 
modo a obter dados representativos dos princi
pais fatores de risco cardiovascular na popu
lação portuguesa. 

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi calcular a 
prevalência de diabetes mellitus na população 
portuguesa, bem como avaliar o conhecimento, 
tratamento e controlo dos da diabetes mellitus, 
tendo por base a população do estudo e_COR. 

 MATERIAL E MÉTODOS

Participaram no estudo e_COR, 1688 indiví
duos (848 homens e 840 mulheres, com idade 
entre os 18 e 79 anos) distribuídos pelas re
giões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. 
Os níveis séricos de glicose foram determina
dos pelo método hexoquinase, no analisador 
automático, modelo COBAS Integra 400 Plus (Ro-
che). A medição da HbA1c foi realizada no 
equi pamento HA8160 8160 (Menarini) por cro
matografia líquida de alta afinidade (HighPer
formance Liquid Chromatography).
Os dados foram ponderados por sexo, idade e 
região geográfica, de modo a constituírem uma 
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amostra representativa da população portu
guesa nos grupos considerados. As distribui
ções das variáveis numéricas foram compara- 
das utilizando os testes estatísticos não pa
ramétricos de KruskalWallis e Kolmogorov
Smir nov, sendo considerado um nível de sig
nificância estatística de 5% (pvalue <0,05).
Para o cálculo da prevalência da diabetes foram 
considerados indivíduos que apresentavam um 
valor de glicose em jejum igual ou superiores a 
126 mg/dL (determinado em 2 ocasiões dis
tintas), ou abaixo deste valor desde que a cum
prir terapêutica para a diabetes. A prédiabetes 
foi avaliada pela glicémia alterada em jejum, 
quando o nível de glicose foi de igual ou 
supe rior a 100 mg/dL e inferior 126 mg/dL. (5) 
A pro va de tolerância à glicose (PTGO) não foi 
determinada, pelo que os resultados apresen
tados serão somente com base na glicemia 
em jejum.

 RESULTADOS

Os valores médios de glicose foram de 93,6 
mg/dL e de hemoglobina glicolisada (HbA1c) 
de 5,52%, sendo estatisticamente superiores 
no sexo masculino. 
Os níveis de glicose aumentam com a idade 
sendo significativamente superiores no sexo mas-
culino. A primeira classe etária (18-34 anos) 
apre senta um valor médio de 84,1 mg/dL, a se
gunda classe etária (35-64 anos) de 94,1 mg/dL 
e a terceira classe etária (65-79 anos) de 106,5 
mg/dL (Figura 1A). 
Verificou-se que os valores de HbA1c apresen
tam um comportamento similar aos valores de 
glicose, ou seja, aumentam significativamente 
com a idade, sendo estatisticamente superiores 
no sexo masculino. A primeira classe etária apre-
senta um valor médio de 5,2%, a segunda clas
se etária de 5,5% e a última classe etária um 

valor de 5,9% (Figura 1B). 
A prevalência absoluta da diabetes foi de 8,9%, 
o que extrapolado para a população portugue
sa corresponde a 688.568 indivíduos entre os 
18 e 79 anos. A prevalência é significativamente 
mais elevada no sexo masculino e aumenta 
significativamente com a idade (Figura 1C).
Na população dos diabéticos, 80,7% conhecem 
a sua patologia, 82,0% estão medicados, 64,0% 
estão controlados e 60,7% dos diabéticos me
dicados estão controlados (Figura 2).

 DISCUSSÃO

Verificou-se que a prevalência da diabetes na 
população do estudo e_COR foi de 8,9%, tendo 
sido esta prevalência baseada somente nos va
lores de glicose em jejum. No entanto, em es
tudos onde a PTGO foi realizada, como é o caso 
do estudo Prevadiab, (6) verificou-se que cerca 
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 * Esta prevalência é somente baseada nos valores de glicose em jejum uma vez que não foi determinada a PTGO.
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FIGURA 1 - A) Valores médios de glicose por género, classe etária e total nacional; B) Valores médios de hemoglobina glicolisada por género, classe etária e total nacional; C) pre
valência da diabetes mellitus em Portugal.
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de 4% dos diabéticos foram identificados desta 
forma. Assim, e se admitirmos que cerca de 4% 
dos diabéticos só seriam identificados pela 
PTGO, a prevalência obtida neste estudo está 
em consonância  com a registada pelo Obser
vatório Nacional da Diabetes em Portugal (13.1% 
em 2015). Outro dado que vai de encontro ao 
estudo Prevadiab e aos dados do Observatório 
Nacional da Diabetes é a prevalência da diabe
tes ser superior nos homens do que nas mu
lheres. 
Verificou-se que 82% dos diabéticos estavam 
me dicados farmacologicamente, mas só 80% ti
nha conhecimento da doença, o que aponta pa
ra a necessidade de melhorar a literacia em saú  
de. Dos indivíduos medicados apenas 60,7% es
tavam controlados, o que está longe dos 100% 
desejáveis.

 CONCLUSÕES

A identificação e o conhecimento do controlo 
dos fatores de risco é uma medida fundamen
tal para as autoridades de saúde implementar
em medidas de promoção de saúde adequa
das. As baixas taxas de controlo dos fatores de 
risco, como é o caso da diabetes, são um pro
blema sério de saúde pública que precisa de 
intervenção através de políticas de saúde locais 
e nacionais. Iniciativas de educação para a saú-
de poderiam ser benéficas para a redução da 
diabetes, sendo que a motivação e auto contro
lo da população em risco tem um papel impor
tante na redução do risco vascular.
Produzir evidência científica para apoio à de
cisão em saúde, nomeadamente para melhor 
definir estratégias na área da prevenção cére

bro e cardiovascular, é um dos objetivos do De
par tamento de Promoção da Saúde e Preven-
ção de Doenças não Transmissíveis. 
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Erros amostrais associados: Conhecida: 5,5%; Controlada: 6,7%; Medicada: 5,4%; Medicada controlada: 7,5%.   
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FIGURA 2 - Conhecimento, tratamento e controlo da diabetes mellitus.
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