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RESUMO – O Diabetes tipo 2 é uma doença crônica que acomete cada vez mais os indivíduos e leva 
à complicações degenerativas neurovasculares, que comprometem a qualidade de vida e são 
reconhecidamente um problema importante de saúde pública. O Laboratório de Análises Clínicas 
dispõe de exames sanguíneos para investigar e, na maioria das situações, diagnosticar Diabetes ou o 
risco aumentado para a doença. Com o objetivo de identificar os indivíduos com valores alterados, 
foram realizados os dois exames em 211 voluntários, de ambos os sexos e idade entre 18-83 anos, 
autodeclarados não diabéticos. A glicemia de jejum de 8-12 horas foi dosada, diariamente, em 
plasma fluoretado, com reagente de trabalho Diasys® ou Kovalent® pelo método da Glicose Oxidase, 
no equipamento Selectra Junior®, utilizando-se soro calibrador TruCal U® e soros controle-interno da 
qualidade TruLab N® e TruLab P®, Diasys®. Para a dosagem da HbA1c as amostras foram mantidas 
sob refrigeração e analisadas em até cinco dias; previamente a execução do teste, os tubos foram 
deixados à temperatura ambiente por cerca de 15 a 20 minutos até o momento do preparo da 
amostra por diluição no equipamento Dilutor Diafast® após adequada homogeneização. A análise foi 
realizada no equipamento PRIME Diafast Diagnostics® pelo método de cromatografia de troca iônica 
em baixa pressão, utilizando-se calibradores e controles em dois níveis, respectivamente, Calibrator e 
Control HbA1c PRIME Diagnostics®. Foram identificados 4 casos de Diabetes (2,84%; 3 mulheres e 
1 homem), e 73 casos (36,50%; 56 mulheres e 17 homens) de pré-Diabetes ou risco aumentado para 
Diabetes, confirmando a importância da investigação laboratorial pelas dosagens de glicemia de 
jejum e hemoglobina A1c.Todos os participantes receberam o laudo laboratorial dos exames e os que 
tiveram resultados alterados foram esclarecidos sobre a importância da condição e orientados a 
buscar atendimento médico para tratamento e acompanhamento. O diagnóstico precoce do Diabetes 
possibilita tratamento e acompanhamento adequados minimizando suas graves consequências e 
comprometimento da qualidade de vida, enquanto que na identificação da condição de pré-Diabetes 
ou risco aumentado para Diabetes o tratamento pode evitar a evolução para o Diabetes. Os 
resultados constatados neste estudo demonstram a importância da investigação e orientação para a 
prevenção precoce para o adequado controle glicêmico. 
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