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Introdução: A diabetes mellitus (DM) é considerado um problema crônico de epidemia 

mundial com crescimento progressivo nos últimos anos, com maior incidência e prevalência 

de morbidade devida ao estilo de vida adotada pela população [1,2]. O diabetes está 

diretamente coligado ao sobrepeso e obesidade, estima-se que mais de 50% da população 

brasileira encontram-se acima do peso [3]. A obesidade também é considera uma doença 

crônica de saúde pública a qual envolve aspectos ambientais, metabólicos, genético e social, 

sendo classificada como fator predisposto ao desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) com destaque a diabetes, principalmente em população a qual o 

acesso a informações e saúde é precário [3,4]. Além dos efeitos a saúde, a obesidade ocasiona 

custos excessivos aos sistemas de saúde, como gastos em suas consequências e tratamento, 

sobretudo, em população periférica, sendo essas mais vulneráveis à complexidade das 

doenças [4]. Objetivos: Traçar o perfil glicêmico em moradores dos bairros Distrito industrial 

e Águas Lindas, localizados em Ananindeua- PA, relacionando com o aumento de peso nessa 

população, escolaridade e praticas de exercício. Métodos: Estudo de aspecto transversal, 

analítico, com dados parciais, quantitativo e qualitativo com participante de ambos os sexos, 

todas as faixas etárias atendidos pelo projeto “Avaliação dos perfis glicêmicos, lipêmicos, 

anêmicos, reumatológicos e parasitológicos em uma população da área metropolitana de 

Belém- PA” da Faculdade Integrada Brasil Amazônia, vinculado às ações do Projeto “Ataque 

Total”, organizada pela Igreja Assembleia de Deus – Campo Novo Ananindeua. Os dados 

foram coletados a partir da aplicação de questionário e avaliação da glicemia por meio de 

glicosímetro digital, os resultados foram comparados com valores de referências adotados 

pela Sociedade Brasileira de Diabetes, com gráficos e tabelas elaborados com programa 

GraphPad Prism5 e Microsoft Excel. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CAAE: 15457819.2.0000.8187; Parecer nº: 3.439.261). Resultados e Discussão: 

Nas ações que ocorreram nos bairros de Águas Lindas e Distrito Industrial, foi realizado 34 e 

41 atendimentos de pacientes, respectivamente, sendo que 62,66% (47) eram do sexo 

feminino. Desses pacientes, 38,66% (29) fizeram glicemia digital, onde foi observado que 

68,96% (20) tinham glicemia alterada, também foi observado que 58,62% (17) apresentavam 

o IMC aumentado. Quando foram observados os resultados de glicemia quanto à classificação 

da Sociedade Brasileira de Endocrinologia (SBE) por bairro, foi notado que em Águas Lindas 

o gênero feminino teve 88, 33%, classificado como pré-diabetes, e 100% do gênero masculino 

com diabetes propriamente dita. Para o Distrito Industrial prevaleceu do gênero masculino, 

sendo 50% pré-diabético e 60% considerados diabéticos. Na análise comparativa, foram 

observados que, ambos os bairros apresentaram resultados alterados para os valores 

glicêmicos, sendo que no bairro de Águas Lindas o número de pacientes pré- diabéticos foi 

maior em pacientes do gênero feminino do que do gênero masculino e no bairro do Distrito 

Industrial foi maior no gênero masculino, destacando tanto pré-diabéticos como diabéticos. 

Na pesquisa feita pela “Vigitel 2008”, sobre populações percebeu que 5,2% tinham diabetes, 
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sendo menor nos homens, do que nas mulheres. Essa informação quando analisado nos 

bairros em destaque percebe-se o reflexo nos dados apresentados, no qual se analisou um 

maior crescimento em paciente do gênero feminino. Ainda observando os dados comparativos 

dos bairros, analisou que o aumento dos valores alterados da glicemia em homens foi muito 

mais relevante do que em mulheres, pois houve casos de diabetes propriamente dita. Estudos 

feitos em populações mostram que o diagnostico precoce é mais visto em mulheres que em 

homens. Porém independente do gênero estudos também mostram que metade da população 

com diabetes não sabem que é portadora da doença, e que em alguns momentos permanecem 

não diagnosticada até manifestar sinais de complicações, podendo muitas vezes evoluir para 

riscos cardiovasculares, obesidade, hipertenção arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, riscos 

de doenças vasculares ateroscleróticas, coronariana. Além do mais uma vida desregulada e 

sedentária, pode ser uma grande influencia para o aparecimento de diabetes, principalmente 

Diabetes Mellitus (DM) em ambos os sexos, entretanto quando tratado sobre fatores como 

ingestão de álcool percebe-se que os indivíduos do sexo masculinos são mais acometidos, 

pois eles tendem a beber de forma precoce, comparados com do sexo oposto. Pesquisa 

“Vigitel Brasil 2006” mostrou que a frequência de consumo de bebidas alcoólicas foi mais 

vista em homens que em mulheres, o uso excessivo de bebidas alcoólicas é um fator de risco 

que mais contribui para o crescimento de doenças. Quanto aos valores glicêmicos comparados 

com os valores do IMC, percebeu-se que dos pré- diabéticos 50% foram classificados como 

obesos e entre os diabéticos 100% foram considerados pré-obeso todos para o bairro de Águas 

Lindas, quando observado o bairro do Distrito Industrial, tem-se dentro dos pré- diabéticos 

25% pré-obesos e 25% obesos e os classificados com diabetes propriamente dita tem-se 40% 

pré-obeso e 40% obesos. Para análise foi observado que ambos os bairros tiveram alterações 

quando ao IMC aliados com os valores glicêmicos, destacando pré-obeso e obeso. Estudos 

mostram que individuo obesos, tendem a ter uma maior frequência para essas doenças e são 

propensos a apresentarem níveis sanguíneos elevados de triglicerídeos e colesterol. O excesso 

de peso é também considerado um risco para problemas de saúde, podendo ser aliado no 

desenvolvimento de osteoartrite e tipos de câncer como colón, reto, próstata, mama, ovário e 

endométrio. Sua redução pode ser uma prevenção para riscos cardiovasculares e incidências 

de DM, e para diminuição dos níveis glicêmicos, pressão arterial, e a melhora de perfil 

lipídico. Conclusão/Considerações Finais: No processo comparativo entre gênero, IMC e 

valores de glicemia, mostraram que todos os bairros tiveram alterações, tendo como destaque 

casos de pré- diabéticos e diabéticos, pré- obesos e obesos, entendendo que os aumentos 

dessas doenças, podem crescer quando comparado com a idade e a vida desregulada. 

Portanto, analise realizada, mostrou que a educação alimentar é um dos pontos fundamentais 

na prevenção e tratamento do Diabetes Mellitus e obesidade, pois o desequilíbrio alimentar 

afeta fatores de ordem biológica, psíquica e social do individuo, então os profissionais da 

saúde podem ser uma peça fundamental para integrar este individuo durante a intervenção, 

abordando questões sociais, psicológicas, genéticas, clinicas e alimentares, tanto coletivas 

quanto individuas. A diabetes também pode ser considerada um grande impacto econômico 

nos serviços de saúde, como no aumento de tratamentos da doença, complicações em doenças 

cardiovasculares, diálises por insuficiência renal crônica e cirurgias por amputações de 

membros inferiores. Por fim, tratando o local como fator fundamental para o crescimento da 

proliferação de doenças crônicas, observa-se que comunidades carentes são muito mais 

afetadas por estas patologias, do que locais com uma qualidade na infraestrutura seja ela, 

educacional, saneamento entre outras. 
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