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Resumo 

Objectivos: Determinar a prevalência de diabéticos metabolicamente controlados 

numa unidade de cuidados de saúde primários e explorar associações de factores 

com descontrolo metabólico. 

Métodos: Estudo observacional transversal de uma amostra de diabéticos tipo 2, numa 

unidade de cuidados de saúde primários. Recolheu-se informação a partir dos 

programas informáticos SINUS, SAM e processo clínico. Avaliaram-se as variáveis 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), pressão arterial (PA), colesterol total (CT), colesterol 

LDL (LDL) e colesterol HDL (HDL) e triglicerídeos (TG). Os objectivos terapêuticos 

usados constam nas Guidelines da European Association for the Study of Diabetes 

and European Society of Cardiology. 

Resultados: A amostra foi constituída por 158 casos, com médias de idade de 63,4 

anos, de índice de massa corporal de 30,4, de anos decorridos desde o diagnóstico de 

7,9 anos. Verificaram-se as seguintes percentagens de cumprimento dos objectivos 

terapêuticos: 49,3% (HbA1c ≤ 6,5%), 49% (PA ≤ 130/80 mmHg), 41,7% (CT ≤ 175 

mg/dL), 9,2% (LDL ≤ 70 mg/dL), 64,2% (sexo masculino - HDL ≥ 40 mg/dL), 60,0% 

(sexo feminino - HDL ≥ 46 mg/dL) e 63,7% (TG ≤ 150 mg/dL). O grupo que não atingiu 

controlo metabólico (HbA1c ≤ 6,5%) apresentou média de anos decorridos desde o 

diagnóstico superior ao grupo que atingiu (p<0,001). 

Conclusões: Este estudo reflecte a dificuldade no cumprimento dos objectivos 

terapêuticos da Diabetes Mellitus tipo 2 em cuidados de saúde primários. O controlo 

metabólico e controlo da PA foram superiores a outros estudos. Um maior número de 

anos decorridos desde o diagnóstico está associado com descontrolo metabólico 

neste estudo. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2; Cuidados de Saúde Primários; Controlo 

Metabólico.  
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Abstract 

Objectives: To assess the prevalence of patients under metabolic control in a primary 

care unit and explore associations between factors and no metabolic control. 

Methods: Observational transversal study of a type 2 Diabetics sample, on a primary 

care unit. Information was obtained from the SINUS, SAM softwares and clinical 

process. The collected variables were glycosilated haemoglobin (HbA1c), arterial 

pressure (PA), total colesterol (CT), LDL colesterol (LDL), HDL colesterol (HDL) and 

trigliceridae (TG). Treatment targets used are from European Association for the Study 

of Diabetes and European Society of Cardiology Guidelines. 

Results: Sample size was 158 diabetics with age mean 63,4 years, body mass index 

mean 30,4 and years since diagnosis mean 7,9. The percentages of treatment targets 

achievied were: 49,3% (HbA1c ≤ 6,5%), 49% (AP ≤ 130/80 mmHg), 41,7% (TC ≤ 175 

mg/dL), 9,2% (LDL ≤ 70 mg/dL), 64,2% (men - HDL ≥ 40 mg/dL), 60,0% (women - HDL 

≥ 46 mg/dL) e 63,7% (TG ≤ 150 mg/dL). The group that didn’t achieve metabolic 

control (HbA1c ≤ 6,5%) had a mean of years since diagnosis superior to the group that 

did achieve (p<0,001). 

Conclusions: This study shows that the treatment targets for Diabetes Mellitus type 2 

are difficult to achieve in primary care. Metabolic control and AP control were superior 

to other studies. A superior number of years since diagnosis is related to not having 

metabolic control. 

Keywords: type 2 Diabetes Mellitus; Primary Care; Metabolic Control.  
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Introdução 

A Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

crónica e alterações no metabolismo dos hidratos de carbono, dos lípidos e das 

proteínas. Existem múltiplas etiologias, contudo estas têm origem em defeitos na 

secreção de insulina e/ou defeitos na acção da insulina. A DM é classificada em dois 

tipos mais comuns, tipo 1 e tipo 2, e outros tipos específicos menos comuns. A longo 

prazo, com a DM, surgem complicações específicas em determinados orgãos.[1] Estas 

podem ser vasculares e não vasculares. As complicações vasculares são classificadas 

como microvasculares (retinopatia, neuropatia e nefropatia) ou macrovasculares 

(doença arterial coronária, doença arterial periférica e doença cerebrovascular).[2] 

O aparecimento de complicações microvasculares resulta da exposição a 

hiperglicemia crónica. Vários ensaios clínicos randomizados demonstram uma 

associação entre a redução da hiperglicemia crónica e a diminuição ou atraso no 

desenvolvimento das complicações microvasculares. Já no que diz respeito às 

complicações macrovasculares, esta associação não é tão evidente.[3] 

A DM, hiperglicemia, hipertensão arterial, dislipidemia, maus hábitos alimentares, 

inactividade física, excesso de peso, obesidade abdominal e tabagismo constituem 

factores de risco para doença cardiovascular. A hipertensão arterial e dislipidemia são 

distúrbios que surgem com frequência em doentes diabéticos tipo 2.[2] Sendo o doente 

diabético susceptível ao desenvolvimento de doença cardiovascular, torna-se 

imperativo uma abordagem simultânea de todos estes factores de risco. 

A dimensão do problema que a DM representa na sociedade reflete-se na prevalência 

elevada, nos custos elevados relacionados com as complicações e na morbilidade e 

mortalidade geradas. No ano 2000, a prevalência mundial da DM em adultos foi 

estimada em 171 milhões. Este número tenderá a elevar-se devido a factores como o 

envelhecimento da população mundial e a urbanização. Os países em 

desenvolvimento serão os mais afectados. Em 2030, a prevalência pode atingir os 366 

milhões, mais do dobro do ano 2000.[4] O último estudo da prevalência da DM em 

Portugal revelou que a proporção de diabéticos na população adulta portuguesa (20-

79 anos, 7.657.529 portugueses) é de 11,7%.[5] O estudo CODE-2 refere que a DM 

tem um impacto económico significativo nos países europeus. A despesa hospitalar 

relacionada com as complicações tardias da DM assume a maior proporção dos 

gastos, enquanto as terapias farmacológicas orais contribuem apenas 4%.[6] No ano 

2008, a DM representou 7% da despesa na saúde em Portugal, o que constituiu 0,7% 

do produto interno bruto, aproximadamente 900-1100 milhões de euros.[7] 

A European Society of Cardiology and European Association for the Study of Diabetes 

(ESC/EASD) estabeleceram guidelines que visam diminuir a morbilidade e mortalidade 

causada por complicações da DM. Nestas constam que os diabéticos devem atingir 

objectivos terapêuticos em relação à hemoglobina glicosilada (HbA1c ≤ 6,5%), pressão 

arterial (PA ≤ 130/80 mmHg), colesterol total (CT ≤ 175 mg/dL), colesterol LDL (LDL ≤ 

70 mg/dL), colesterol HDL (HDL ≥ 40 mg/dL [sexo masculino]; HDL ≥ 46 mg/dL [sexo 

feminino]) e triglicerídeos (TG ≤ 150 mg/dL).[8] 
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A prevalência elevada e a importância da detecção e tratamento atempado da DM tipo 

2 e dos seus distúrbios associados são factores que atribuem aos Cuidados Primários 

uma maior responsabilidade sobre o controlo metabólico dos diabéticos. 

O objectivo deste estudo é determinar a prevalência de diabéticos metabolicamente 

controlados numa unidade de cuidados de saúde primários e explorar associações de 

factores com descontrolo metabólico. 

 

Métodos 

Estudo observacional transversal de processos clínicos de utentes com DM tipo 2 na 

Unidade de Saúde Familiar das Ondas. A colheita de informação decorreu no dia 24 

de Fevereiro de 2011. 

A população em estudo Era constituída por utentes registados como portadores portadores 

de guia do diabético no programa informático SINUS. Foi realizada uma amostra por 

técnica aleatória simples sem reposição. O processo de randomização foi auxiliado 

pela ferramenta disponível em www.Randomizer.org. A dimensão amostral foi 

calculada com auxílio da ferramenta Epi Info (versão 3.5.1) tendo em conta os 

seguintes parâmetros: dimensão da população de diabéticos inscritos (389), 

prevalência de controlo metabólico esperado tendo em conta outros estudos 

(61,3%[9]), o pior resultado aceitável se a prevalência esperada fosse a real seria entre 

55,2% e 67,4% e intervalo de confiança de 95%. O valor foi submetido a um aumento 

de 30% para prevenir eventuais perdas, perfazendo o valor final de 195 casos clínicos 

a pesquisar. 

Os doentes com DM tipo 1 ou sem consulta nos últimos 6 meses ou com registo no 

processo clínico de seguimento hospitalar foram excluídos da presente análise. 

Os dados foram obtidos a partir da consulta do programa informático SAM e da 

consulta de processo clínico em papel. 

As variáveis seleccionadas para caracterização da amostra foram: sexo, idade, anos 

decorridos desde o diagnóstico, índice de massa corporal [(IMC), Kg/m2] e registo de 

hábitos tabágicos. Também foi colhida informação sobre pressão arterial (mmHg), 

HbA1c (%), CT (mg/dL), LDL (mg/dL), HDL (mg/dL), TG (mg/dL), complicações 

macrovasculares e complicações microvasculares. Os valores de IMC e pressão 

arterial são relativos à última consulta. Os dados sobre CT, LDL, HDL e TG foram 

considerados apenas se tinham menos de 1 ano. Este critério deve-se à frequência 

que é usada no pedido destas análises que é anual. 

O estudo das percentagens de indivíduos que atingiram cada um dos objectivos 

terapêuticos definidos nas Guidelines da ESC/EASD exigiu a categorização de 

variáveis contínuas através dos respectivos valores de corte.[8] Assim, as novas 

variáveis são definidas como HbA1c ≤ 6,5%, Colesterol Total ≤ 175 mg/dL, LDL ≤ 70 

mg/dL, HDL ≥ 40 mg/dL (sexo masculino), HDL ≥ 46 mg/dL (sexo feminino) e TG ≤ 

150 mg/dL. 

http://www.randomizer.org/
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O controlo metabólico ou controlo glicémico são termos usados para definir o estado 

de manutenção dos valores de glicemia o mais perto possível dos valores fisiológicos. 

Este estado pode ser analisado por medição da glicose em jejum ou pela medição da 

HbA1c.
[8] Neste estudo controlo e descontrolo metabólico são definidos como HbA1c ≤ 

6,5% e HbA1c > 6,5%. 

 

Dado que a percentagem de indivíduos sem informação para as variáveis HbA1c, CT, 

LDL, HDL e TG foi alta, foi necessário estudar se estes indivíduos sem informação 

eram diferentes daqueles que tinham informação. Para cada uma das variáveis 

referidas, realizaram-se comparações entre o grupo com informação e o grupo sem 

informação. As variáveis comparadas foram: sexo, idade, anos decorridos desde o 

diagnóstico e IMC. Este procedimento teve como finalidade dar maior validade à 

interpretação dos resultados das variáveis HbA1c, CT, LDL, HDL e TG. 

Para o estudo estatístico usou-se o programa Statistical Package for Social Sciences 

versão 16,0. 

As variáveis categóricas apresentaram-se como contagem (proporção) e as variáveis 

contínuas pela média (desvio-padrão), conforme adequado. Foram realizados testes t-

student para comparação de variáveis contínuas com distribuição normal, testes U de 

Mann Whitney para comparação de variáveis contínuas com distribuição não normal e 

testes qui-quadrado para comparação de variáveis categóricas. O teste de Fisher foi 

aplicado para comparação da variáveis categóricas quando a frequência esperada foi 

menor que 5. 

A realização deste estudo foi aprovada pelo ACES Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

no que respeita a questões éticas e logísticas. 

 

Resultados 

A amostra inicial consistiu em 195 diabéticos registados no programa SINUS da 

unidade de cuidados de saúde primários. Foram excluídos 28 (14,4%) indivíduos que 

não tinham consulta nos últimos 6 meses, 8 (4,1%) indivíduos com DM tipo 1 e 1 

(0,5%) indivíduo sem registo no programa SAM. Como era pretendido uma amostra 

apenas com DM tipo 2, limitamos esta aos restantes 158 diabéticos. 

Caracterização da Amostra 

Dos 158 diabéticos, 76 (48,1%) eram do sexo masculino e 82 (51,9%) do sexo 

feminino. A média [desvio-padrão(DP)] de idades foi de 63,39 (11,45) anos. A média 

(DP) de anos decorridos desde o diagnóstico da DM foi 7,91 (6,65). A média (DP) do 

IMC foi 30,44 (4,46) kg/m2. Quanto aos hábitos tabágicos, 36,7% não tinham este 

parâmetro registado e entre os restantes, 11% eram fumadores activos, 89% eram 

não-fumadores. No quadro I estão descritas as variáveis anteriores, mas retratando 

cada um dos sexos separadamente. 

Avaliação do Controlo Metabólico 
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A variável HbA1C não foi registada nos últimos 6 meses em 18 (11,4%) indivíduos. Nos 

restantes, observou-se uma média (DP) de 6,84 (1,29). Cerca de 69 (49,3%) possuíam 

valores de HbA1c ≤ 6,5 e 71 (50,7%) valores HbA1c > 6,5%. 

Não houve registo em 1 (0,6%) caso na consulta nos últimos 6 meses da PA. 

Verificou-se cumprimento dos valores recomendados (PA ≤ 130/80 mmHg) em 77 

(49,0%) casos. 

Quanto ao CT, 38 (24,1%) não possuíam registo no espaço de 1 ano. Naqueles em 

que havia registo, 50 (41,7%) tinham valores ≤ 175 mg/dL, 70 (58,3%) tinham valores 

> 175 mg/dL. 

A falta de registos também se verificou para o LDL, em 49 (31%) dos indivíduos. 

Naqueles em que existia informação, valores de LDL ≤ 70 mg/dL foram encontrados 

em 10 (9,2%) diabéticos, 99 (90,8%) não conseguiram esse objectivo. 

Relativamente ao HDL, dos indivíduos do sexo masculino, 23 (30,3%) não tinham 

registo. Nos restantes, 34 (64,2%) apresentaram valores ≥ 40 mg/dL e 19 (35,8%)  

valores < 40 mg/dL. Nos indivíduos do sexo feminino, 22 (26,8%) não tinham registo. 

Naqueles que tinham, 36 (60%) obtiveram valores ≥ 46 mg/dL e 24 (40%) valores < 46 

mg/dL. 

Houve 45 (28,5%) indivíduos sem registos de TG. Os TG ≤ 150 mg/dL foram 

encontrados em 72 (63,7%) diabéticos, enquanto valores > 150 mg/dL existiam em 41 

(36,3%). 

O quadro II mostra as proporções de controlo atingidas em cada variável. 

A comparação entre os indivíduos com informação e indivíduos sem informação 

relativamente às variáveis HbA1c, Colesterol Total, LDL, HDL e TG, não revelou 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis sexo, idade, IMC e anos 

decorridos desde o diagnóstico. 

Foram pesquisadas associações entre as variáveis idade, sexo, anos decorridos 

desde o diagnóstico, IMC, hábitos tabágicos, colesterol total ≤ 175 mg/dL, LDL ≤ 70 

mg/dL, HDL ≥ 40/46 mg/dL [HDL ≥ 40 mg/dL (sexo masculino) e HDL ≥ 46 mg/dL 

(sexo feminino)], TG ≤ 150 mg/dL e presença de complicações, com descontrolo 

metabólico HbA1c ≤ 6,5%, conforme o quadro III. Apenas a variável anos decorridos 

desde o diagnóstico estava associado a descontrolo metabólico (p<0,001). Os 

indivíduos sem controlo metabólico apresentaram uma média de anos decorridos 

desde o diagnóstico superior. 

Quanto às complicações da DM, 3 (1,9%) diabéticos não tinham registo desta variável. 

No grupo restante, encontraram-se complicações presentes em 20 (12,9%) diabéticos, 

ausentes em 135 (87,1%). A distribuição das complicações verificadas foi: 7 (35%) 

com AVC, 7 (35%) doença arterial coronária, 4 (20%) insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC), 2 (10%) com doença arterial periférica, e 1 (5%) com retinopatia. É de salientar 

que um doente apresenta registo de duas complicações em simultâneo, ICC e doença 

coronária. 

 



8 
 

Discussão 

Neste estudo, a proporção entre os dois sexos é sensivelmente simétrica. Um estudo 

realizado em Portugal em cuidados de saúde primários por Nogueira-Silva et al (2006) 

encontrou uma maior representação do sexo feminino[9], enquanto um estudo levado a 

cabo por Rodriguez et al (2011) nos cuidados de saúde primários espanhóis também 

não obteve diferença na distribuição entre os sexos.[10] 

A média da idade da amostra (63,39 anos) e a média de anos decorridos desde o 

diagnóstico de DM (7,91 anos) são semelhantes aos dois estudos anteriores.[9, 10] 

O IMC tem uma média de 30,44, cerca de uma unidade acima do encontrado por 

Yurgin et al (2008), estudo também realizado nos cuidados de saúde primários 

espanhóis.[11] Constata-se que os diabéticos tipo 2 apresentam uma média de IMC no 

limiar entre o excesso de peso e a obesidade. 

Os dados relativos aos hábitos tabágicos estão classificados apenas como fumadores 

e não fumadores, deixando de lado a classificação de ex-fumadores. Trata-se de uma 

limitação da base de dados e que dificulta a avaliação deste factor de risco neste 

estudo. Outra limitação consiste na proporção elevada (36,7%) de casos em que não 

se encontra assinalado este factor de risco na base de dados. A proporção de 

fumadores é de 11%. As proporções encontradas noutros estudos são: 4,5% 

(Nogueira-Silva et al, 2006) e 11,9% (Yurgin et al, 2008). A maioria dos fumadores é 

do sexo masculino, característica que já foi observada no estudo de Nogueira-Silva et 

al (2006).[9, 11] 

As características da amostra são semelhantes às de outros estudos em cuidados de 

saúde primários, o que facilita a comparação do controlo metabólico entre estes. 

A falta de uniformidade dos objectivos de controlo metabólico da DM tipo 2 entre 

diferentes países e organizações internacionais e devido à recente actualização dos 

valores alvo a atingir por parte destas dificultou a comparação entre os múltiplos 

estudos existentes na literatura. 

A variável HbA1c teve uma média de 6,84%, o que é semelhante à observada noutros 

estudos.[9, 10] A proporção de diabéticos que atingiu o valor recomendado de HbA1c foi 

de 49,3%. Este resultado foi superior ao encontrado por Rodriguez et al (2011), 35,5%. 

Verifica-se uma proporção relevante de diabéticos que não atingem o controlo 

adequado segundo as orientações propostas, no entanto trata-se de uma 

característica comum a vários estudos em cuidados de saúde primários e cuidados 

secundários.[9-11] 

A tensão arterial inferior ou igual a 130/80 mmHg foi verificada em 49% dos casos. 

Esta proporção é superior à do estudo de Nogueira-Silva et al (2006), 23,4%.[9] 

As variáveis HbA1c, colesterol total, LDL, HDL (sexo masculino e sexo feminino) e TG 

apresentam falhas nos registos de 11,4%, 24,1%, 31,0%, 28,5% e 28,5%. São falhas 

com dimensão considerável. O estudo de comparação entre estes grupos com 

aqueles em que existia informação não revelou diferenças estatisticamente 

significativas na sua constituição. As proporções de controlo destas variáveis 
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encontradas são baixas, particularmente o colesterol LDL (9,2%). Não foram 

encontrados estudos que usassem os mesmos alvos terapêuticos para comparação. 

Quanto à presença de complicações, ocorreram em 12,9% da amostra. Este valor é 

inferior ao observado noutros estudos.[9-11] Perante este resultado devem ser 

consideradas as hipóteses de que as complicações poderem estar sub-diagnosticadas 

ou não estar registadas na base de dados. Entre as complicações registadas, as mais 

frequentes foram doença coronária e AVC, seguidas por ICC doença arterial periférica 

e retinopatia. 

Constatou-se que os objectivos terapêuticos delineados são difíceis de atingir por uma 

percentagem relevante de diabéticos tipo 2 nos cuidados primários. No entanto, 

quando comparado a outros estudos, alguns objectivos tem valores semelhantes ou 

mesmo mais positivos, nomeadamente as variáveis HbA1c e a TA. 

Entre as variáveis pesquisadas, apenas os anos decorridos desde o diagnóstico está 

associada a descontrolo metabólico (p<0,05). As variáveis hábitos tabágicos e LDL, 

apresentaram proporções pequenas nos resultados. Foi tido em conta que a dimensão 

da amostra é pequena para ser possível interpretações de diferenças entre os grupos 

de HbA1c controlada e não controlada quanto a estas variáveis. 

Uma das principais limitações deste estudo é que a obtenção das variáveis é feita a 

partir de uma base de dados. Identificaram-se algumas dificuldades como a ausência 

de parte dos registos de várias variáveis (HbA1c, Colesterol total, LDL, HDL e TG) e a 

sub-classificação do estado relativo a hábitos tabágicos. 

 

Conclusões 

As observações realizadas permitiram a avaliação do controlo metabólico nos casos 

de DM tipo 2 nesta unidade de cuidados de saúde primários. Verifica-se que os 

objectivos terapêuticos não são alcançados numa percentagem considerável dos 

doentes. Contudo, foram obtidos alguns resultados que excederam as expectativas em 

relação a outros estudos. A dificuldade no cumprimento dos objectivos terapêuticos 

em cuidados de saúde primários já é conhecida. Procuram-se novas intervenções que 

possam levar um maior número de diabéticos a atingir os objectivos terapêuticos.  

Neste estudo, o descontrolo metabólico está associado a um maior número de anos 

decorridos desde o diagnóstico. 

  



10 
 

Referências 

 

1. Alberti KG and Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus 
and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus 
provisional report of a WHO consultation. Diabet Med, 1998. 15(7): p. 539-53. 

2. Powers AC. Diabetes Mellitus. In: Fauci AS,  Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo 
DL. Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition, Jameson JL, Loscalzo J, 
editors, Mc Graw Hill; 2008. p. 2275-304. 

3. McCulloch DK. Glycemic control and vascular complications in type 2 diabetes mellitus, 
September 2010. UpToDate Online database: http://www.uptodate.com 
(10/03/2011). 

4. Wild S, et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections 
for 2030. Diabetes Care, 2004. 27(5): p. 1047-53. 

5. Estudo da Prevalência da Diabetes em Portugal (PREVADIAB). SPD-DGS, 2009. 
6. Massi-Benedetti M. The cost of diabetes Type II in Europe: the CODE-2 Study. 

Diabetologia, 2002. 45(7): p. S1-4. 
7. Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes. Diabetes: Factos e Números 

2009., Observatório Nacional da Diabetes: Portugal. 
8. Ryden L, et al. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: 

executive summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the 
European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of 
Diabetes (EASD). Eur Heart J, 2007. 28(1): p. 88-136. 

9. Nogueira-Silva C, Bulhões C, Ferreira D, Magalhães MJ, Peixoto V. Qualidade do 
controlo da Diabetes Mellitus tipo 2 numa amostra de utentes do Centro de Saúde de 
Braga. Rev Port Clin Geral, 2006. 2006; 22: p. 571-82. 

10. Rodriguez A, et al. Blood glucose control and quality of health care in non-insulin-
treated patients with Type 2 diabetes in Spain: a retrospective and cross-sectional 
observational study. Diabet Med, 2011. 28(6): p. 731-740. 

11. Yurgin NR, et al. Physician and patient management of type 2 diabetes and factors 
related to glycemic control in Spain. Patient Prefer Adherence, 2008. 2: p. 87-95. 

 
 

  

http://www.uptodate.com/


11 
 

Anexos 

- Quadros I, II e III: 

 

Quadro I – Caracterização da Amostra por sexo. 

 

 

 

 

Quadro II – Resultados da Avaliação do Controlo Metabólico. 

 

 

 

 

Caracterização da Amostra 

  Sexo Masculino Sexo Feminino 

Variáveis categóricas n % % 

Sexo 158 48,1 51,9 

Hábitos tabágicos 100   

 Fumadores   21,3 1,9 

 Não fumadores   78,7 98,1 

Variáveis contínuas n Média (desvio-padrão) Média (desvio-padrão) 

Idade 158 63,12 (11,45) 63,65 (11,52) 

Anos desde diagnóstico  148 7,54 (6,95) 8,23 (6,39) 

IMC 154 29,76 (3,67) 31,08 (5,03) 

Avaliação do Controlo Metabólico 

Objectivos Terapêuticos n Controlados (%) 

HbA1c  ≤ 6,5% 140 49,3 

PA ≤ 130/80 157 49,0 

Col. Total ≤ 175 mg/dL 120 41,7 

LDL ≤ 70 mg/dL 109 9,2 

TG ≤ 150 mg/dL 113 63,7 

HDL   

Sexo Masculino - HDL ≥ 40 mg/dL 53 64,2 

Sexo Feminino - HDL ≥ 46 mg/dL 60 60,0 
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Quadro III – Pesquisa de variáveis associadas a Controlo metabólico. 

 

Associação com Controlo Metabólico 

Variáveis independentes N* Controlados Não Controlados Valor de p 

Variáveis categóricas  n n.  

Sexo (Masculino) 140 39 35  0,618 

Fumadores 89 5 6 1,000 † 

Controlo     

 PA ≤ 130/80 mmHg 139 39 31 0,149 

 Col. Total ≤ 175 mg/dL 117 23 25 0,885 

 LDL ≤ 70 mg/dL 106 3 7 0,320 † 

 HDL ≥ 40-46 mg/dL 110 32 36 0,764 

 TG≤ 150 mg/dL 110 38 32 0,090 

Presença de Complicações 139 7 10 0,456 

Variáveis contínuas  Média (DP) Média (DP)  

Idade 140 62,86 (11,93) 64,39 (11,48) 0,438 

Anos desde o Diagnóstico 134 6,14 (5,32) 10,18 (7,49) 0,000 ‡ 

IMC 138 31,00 (5,05) 30,09 (4,06) 0,244 

*
 
Número de casos válidos. 

† Utilizou-se teste de Fisher (frequência esperada inferior a 5). 
‡

 
Teste U de Mann Whitney (distribuição não normal). Associação. 


