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RESUMO – O diabetes mellitus é um grupo de desordens metabólicas, caracterizadas por 
hiperglicemia. Um dos tipos de diabetes mellitus é o tipo 2 (DM2) o qual  tem como uma de suas 
principais causas a obesidade. O excesso da massa corporal faz com que a homeostasia glicêmica 
seja alterada, diminuindo a extração de insulina pelo fígado, aumentando assim a produção hepática 
de glicose e provocando simultaneamente a diminuição da captação de glicose pelo tecido muscular, 
o que provoca a elevação dos níveis glicêmicos e aumenta o risco de complicações agudas e 
crônicas. O projeto de extensão “Educação em Saúde” tem como objetivo acompanhar e orientar 
DM2 insulinizados na região do Tarobá, na cidade de Ponta Grossa, com a finalidade de melhorar a 
qualidade de vida desses. Através do acompanhamento e análise dos prontuários dos pacientes nos 
período de julho a novembro de 2012, observou-se que a obesidade pode estar relacionada com os 
níveis elevados de HbA1c. Dentre os 47 pacientes obesos, 39 apresentaram valores acima de 8,1% 
de HbA1c, caracterizando um quadro de mau controle glicêmico. Uma vez diagnosticados os casos, 
cabe aos professores e acadêmicos envolvidos no projeto, instruir e esclarecer aos pacientes que 
quanto maior o IMC, maiores são os riscos de adquirir os sintomas agudos e crônicos que essa 
doença pode causar, além de incentivá-los a seguir hábitos de vida saudáveis, através da realização 
de caminhadas e reeducação alimentar orientada por especialistas da área, objetivando uma melhor 
qualidade de vida. 
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Introdução 
 

            O diabetes mellitus é um grupo de desordens metabólicas que apresenta uma característica 
em comum, a hiperglicemia. A insulina produzida pelo pâncreas é responsável pela manutenção do 
metabolismo da glicose. A falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose e, 
consequentemente, diabetes, que se caracteriza por altas taxas de açúcar no sangue, denominada 
hiperglicemia.

10 

Existem principalmente dois tipos de diabetes, classificados de acordo com a produção de 
insulina pelo pâncreas. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é decorrente da diminuição da produção de 
insulina e/ou da resistência da mesma pelo organismo, gerando uma carência da sua função 
fisiológica. Pode ser causada por vários fatores, como étnicos, genéticos, idade, obesidade e 
sedentarismo, fatores estes relacionados à predisposição genética e familiar, estilo de vida, 
juntamente com os fatores ambientais.
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O DM2 pode gerar complicações agudas e crônicas, como a síndrome não-cetótica 
hiperosmolar hiperglicêmica (SNCHH), cetoacidose diabética (DKA), hipoglicemia, retinopatia 
diabética, nefropatia diabética, neuropatia diabética, hipertensão arterial além de doenças 
cardiovasculares.

5
 Dessa forma é de extrema importância o acompanhamento dos exames clínicos, 

buscando diminuir os índices glicêmicos e evitar o agravamento do quadro. 
O DM2 tem como uma de suas principais causas a obesidade. Estima-se que entre 80 e 90% 

dos indivíduos acometidos por esta doença são obesos
3
. A obesidade é uma doença caracterizada 

pelo excesso de gordura corporal, que faz com que a homeostasia glicêmica seja alterada, 
diminuindo a extração de insulina pelo fígado, aumentando a produção hepática de glicose e 
reduzindo também a captação de glicose pelo tecido muscular.

2
 Para a avaliação desse excesso de 

gordura, o método mais utilizado é o índice de massa corporal (IMC), o qual é classificado como 
demonstra a Tabela 1 e calculado da seguinte maneira:  

 
 

 
 
 
    

Tabela 1 - Classificação de peso pelo IMC relacionado com o risco de comorbidades. 

Classificação IMC (kg/m2) Risco de comorbidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo 
Peso normal 18,5-24,9 Médio 
Sobrepeso 25-29,9 Aumentado 
Obesidade ≥30 Moderado a muito grave 

   Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2004, apud QUEIROZ, 2005. 
 
Quando uma pessoa é diagnosticada com DM2 é importante que haja um acompanhamento 

do nível glicêmico, para comprovar a eficácia e a adesão do paciente ao tratamento. A avaliação dos 
níveis de glicemia pode ser realizada de duas maneiras: aguda, através da determinação de glicemia 
com glicosímetro, e crônica, pela determinação de hemoglobina glicada (HbA1c).

 4
 

Os glóbulos vermelhos do sangue, durante seus três meses de vida, usam a glicose para 
obter energia, se tornando irremediavelmente marcados, ligados a partículas do açúcar pela 
hemoglobina, a proteína que transporta o oxigênio. A hemoglobina glicada é utilizada, como uma 
ferramenta importantíssima no controle dos níveis de glicose sanguínea, devido à sua propriedade de 
apontar se o mesmo foi ou não eficaz num período de 90 dias corridos anterior ao exame.

6
 

A Tabela 2 apresenta a interpretação do resultado da dosagem da hemoglobina glicada, 
divididos em três diferentes grupos. Valores entre 4% e 6% caracterizam valores normais de 
referência, enquanto valores entre 7% e 8% definem a meta, uma vez que os riscos de complicações 
crônicas acima desses valores são maiores.

11 
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Tabela 2 - Nível de controle da hemoglobina glicada em pacientes diabéticos. 

Interpretação Nível de HbA1c 

 
 

Necessidade de 
intervenção terapêutica 

14 

13 
12 
11 
10 
9 

Meta a ser alcançada 
no paciente diabético 

8 

7 

 
Faixa de valores de 

referenciais 

6 

5 
4 

                           Fonte: SUMITA, 2008. 
 
Objetivos 
 

A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar o IMC e a hemoglobina glicada de 
pacientes portadores de DM2 insulinizados, atendidos pela Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de 
Castro, do bairro Tarobá, na cidade de Ponta Grossa. O objetivo específico da pesquisa é avaliar a 
possível relação existente entre obesidade e elevados índices de hemoglobina glicada nos pacientes 
portadores de DM2.  
  
Metodologia 

 
Esta pesquisa é um estudo transversal que compõe o projeto “Educação em Saúde”, 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Ponta Grossa (CEP/UEPG) sob o nº 
131.817/2012. A pesquisa utiliza-se de dados primários, concedidos pela Unidade Básica de Saúde 
Nilton Luiz de Castro, localizado no bairro Tarobá, na cidade de Ponta Grossa.  

Uma vez obtidos os dados dos prontuários dos pacientes atendidos pela unidade de saúde, 
realizou-se estudo detalhado de cada caso e os exames utilizados para análise foram selecionados 
conforme a data de realização, sendo escolhidos aqueles realizados a partir de julho de 2012.  

A avaliação do controle glicêmico dos pacientes foi feita através da análise dos resultados 
dos exames de hemoglobina glicada. Através dos dados de peso e altura dos pacientes realizou-se o 
cálculo do IMC, a fim de avaliar condições de obesidade apresentadas pelos pacientes diabéticos tipo 
2 insulinizados. 

Os pacientes incluídos na pesquisa serão orientados quanto ao tratamento farmacológico e 
a medidas não farmacológicas, como alimentação e instruções relacionadas à sua condição de 
saúde.  

De forma geral, a metodologia empregada consiste no estudo, acompanhamento e 
instrução aos pacientes DM2 insulinizados, objetivando, no período de um ano, melhorar a qualidade 
de vida desses pacientes.  
 
Resultados 
 

Foram coletados dados de 94 pacientes portadores de DM2 insulinizados, atendidos na 
Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro, sendo que apenas 83 possuíam informações de IMC 
e hemoglobina glicada (HbA1c), os quais foram tomados como amostra. 

Dentre esses pacientes, seis obtiveram valor de IMC normal, 30 apresentaram sobrepeso e 
47 pacientes apresentaram obesidade, representados no Figura 1. 
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Figura 1 - Classificação de IMC em Pacientes Diabéticos. 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FONTE: Pesquisa de campo. 2012. 

 
Os dados dos pacientes obesos foram analisados individualmente e relacionados aos valores 

de hemoglobina glicada, representado no Figura 2. Entre os 47 pacientes obesos, quatro obtiveram 
valores de hemoglobina glicada até 7%, quatro pacientes de 7 a 8% e 39 com valores acima de 8,1%. 
O resultado da pesquisa demonstra que, conforme Bazotte (2010) o aumento da massa gordurosa, 
principalmente abdominal (visceral), está estritamente ligada à resistência à insulina, ou seja, 
ocasiona o aumento da dificuldade da insulina depositar a glicose dentro das células, gerando uma 
maior taxa HbA1c. Como os diabéticos tipo 2 possuem pouca produção de insulina, esses valores de 
HbA1c aumentam ainda mais com a obesidade.  
 

Figura 2 - Obesidade relacionada com a Hba1c em Pacientes Diabéticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Pesquisa de campo. 2012. 

 
 

Conclusões 
 

Por meio da avaliação dos valores de IMC e HbA1c dos pacientes portadores de diabetes tipo 
2, pode-se inferir que existe uma relação relevante entre a obesidade e o controle de glicose em 
diabéticos. A pesquisa demonstra que os pacientes obesos obtiveram um pior controle da glicose, 
com uma HbA1c elevada.  

A orientação individualizada para cada paciente que objetiva reestruturar sua alimentação e 
estimular a prática de exercícios é de extrema relevância para diminuir tanto os índices de massa 
corpórea quanto de glicose sanguínea, controlando o quadro de distúrbio metabólico e propiciando 
uma melhor qualidade de vida ao paciente. 
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