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Introdução
O DM compreende um 
grupo de distúrbios cujo 
denominador comum é a 
hiperglicemia.

Independente da etiologia, 
a doença está associada a 
um defe i to hormona l 
comum, isto é, a deficiência 
de insulina que pode ser 
total, parcial ou relativa.



Diabetes

? 5-10 anos
expectativa de vida

Cegueira*

Amputações*
IRC*

Sexta causa
de morte

Diabetes Mellitus
Impacto da Doença

2x a 4x risco de 
doenças 
cardiovasculares

dano neuronal 
em 60% a 70% 
dos pacientes

*Diabetes Statistics. October 1995 (updated 1997)



DM Tipo 2 na população 
pediátrica
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Objetivos
Geral: avaliar a prevalência de 
hiperglicemia não diagnosticada 
em adolescentes entre 10 e 16 anos.

Específico: Correlacionar os 
valores de glicemia capilar de 
jejum com o índice de massa 
corporal, peso ao nascer, sexo, 
prática ou não de atividade 
física, hábitos de vida e nível 
socioeconômico.



Pacientes e Métodos
Estudo quantitativo, observacional, transversal.

Foram escolhidos aleatoriamente 300 alunos, entre a faixa 
etária de 10 a 16 anos, matriculados no primeiro semestre 
letivo de 2007 em uma escola pública e outra privada.

Critérios de exclusão: adolescentes com diagnóstico de 
diabetes e  recusa dos pais.

Foram coletados: peso ao nascer, HMF para DM, e 
DMG., informações básicas de identificação, sintomas, 
hábitos de vida e prática de atividade física e freqüência 
com que pratica.



Pacientes e Métodos



Pacientes e Métodos

medidor de glicemia capilar

balança digital

questionário

fita métrica



Pacientes e Métodos

A participação foi voluntária, podendo o sujeito desistir 
a qualquer momento, mantendo-se o sigilo

Valores padrão da Academia Americana de Diabetes 
para efeito de classificação: Glicemia normal: 70 a 
99mg/dl; Glicemia de jejum alterada: 100 a 125mg/dl; 
Diabetes Mellitus: ≥126mg/dl



Análise e Estatística

A análise estatística foi efetuada pelo programa EpiInfo 
(Epi Info™ Version 3.4.1) e pelo excel (microsoft office 
excel 2003). O teste do qui-quadrado (χ2), foi utilizado 
para análise de distribuição das freqüências observadas. 
Calculamos também a taxa de prevalência, a razão de 
prevalência, dentro de um  intervalo de confiança de  
95% e sendo empregado o valor de 5% (p<0,05) como 
limiar de significância estatística.



Resultados



Tabela Geral
Alunos 170
Valor médio de glicemia 90,57  

Hábitos tabagistas sim 0 0%
não 170 100%

Consomem bebida 
alcoólica

sim 15 8,8%
não 155 91,2%

Atividade física praticam 151 88,8%
não praticam 19 11,2%

IMC

baixo peso 13 7,7%
normal 125 73,5%

sobrepeso 18 10,6%
obeso 14 8,2%

HMF positivo para 
DM

sim 78 45,9%
não 92 54,1%

sim
não

baixo
normal
sobre
obeso

sim
não



Índice de Adesão
Pública x Privada

Privada Pública



Prática de Atividades Físicas

Pública (93) Privada (77)
Não faz 23(24,7%) 12(15,6%)
1/semana 41(44,1%) 35(45,5%)
2/semana 23(24,7%) 16(20,8%)
+3/semana 6 (6,5%) 14(18,1%)

6%
25%

44%

25%

não 1 2 +3

18%

21%
45%

16%



Média da Glicemia Capilar em 
relação ao IMC

Pública Privada

n(Pública)=7
n(Privada)=6

n(Pública)=13
n(Privada)=1

n(Pública)=57
n(Privada)=68 n(Pública)=16

n(Privada)=2



Taxa de prevalência

Prevalência de Hiperglicemia 
em relação ao Peso ao Nascer

p = 0,01151

IC 95%: 
1,62 - 15,83 n= 152n= 8

n= 170n= 10



Prevalência de Hiperglicemia 
em relação ao Sexo

masculino feminino

p = 0,1428931
n= 98

n= 72



Prevalência de Hiperglicemia em 
relação a Prática de Atividade Física

Taxa de prevalência

p = 0,69153694 n= 39n= 111 n= 20



Prevalência de Hiperglicemia 
em relação ao Tipo de Escola

pública privada

p = 0,0774448
n= 77

n= 93



Discussão dos Resultados



Valor Médio da Glicemia 
em relação ao IMC

No estudo realizado em crianças e adolescentes da 
Grande São Paulo, evidenciou-se elevação na 
resistência à ação da insulina em portadores de excesso 
de peso com antecedentes familiares de DM tipo 2, 
sugerindo que nessa faixa etária a obesidade seria um 
fator de risco. (GABBAY, M. e col. Jornal de Pediatria, maio/jun 2003)

Já outro estudo confronta o aumento da prevalência de 
DM tipo 2 em crianças e adolescentes, sendo o 
aumento da prevalência da obesidade infantil fator 
preditivo para o desenvolvimento da doença. (OLIVEIRA, C.L. 
e col. Revista de Nutrição, jun 2004)



Sujeitos da pesquisa que eram classificados como 
grande para a idade gestacional (GIG), apresentaram 
maior prevalência de hiperglicemia não diagnosticada 
quando comparados àqueles adequados para a idade 
gestacional (AIG) e pequenos para a idade gestacional 
(PIG). 

Observaram em um estudo que adultos que nasceram 
com baixo peso teriam risco 7 vezes maior de 
desenvolver intolerância à glicose e DM tipo 2. (PHILLIPS, e 
col. Diabetologia,2004)

Descrevem que entre os índios Pima tanto o baixo 
quanto o alto peso de nascimento são fatores de risco 
para desenvolver DM tipo 2. (GABBAY, M. e col. Jornal de Pediatria, maio/
jun 2003)



Em relação ao gênero, no sexo masculino encontramos 
maior prevalência de hiperglicêmicos (TP=11,1%) 
quando comparados ao sexo feminino (TP=4,1%).

Em análises logísticas de regressão crianças mais velhas, 
do sexo feminino, com valores de IMC mais altos e 
história familiar positiva para DM tipo 2 eram mais 
propensas a desenvolver a doença. (SHIKHA e col. Pediatrics, nov. 
2006)



De acordo com a variável atividade física (prática e 
freqüência) e prevalência de hiperglicemia, observou-se 
que os adolescentes sedentários tiveram uma taxa de 
prevalência de 5%, já os adolescentes que praticam 
atividade física mais de 3 vezes por semana a taxa de 
prevalência foi de apenas 2,4%, confirmando a 
importância da prática de exercício para manter os 
níveis de glicemia dentro da normalidade.



Em relação ao nível socioeconômico (estudantes de 
escola pública X estudante de escola privada), a taxa de 
prevalência na escola pública foi de 10,8%, já na escola 
privada a taxa de prevalência foi de apenas 2,6%.

Relatam que o diagnóstico precoce, a prevenção e a 
adesão ao tratamento de pacientes diabéticos fica 
dificultada quando as condições sociais são adversas e a 
escolaridade é baixa. (CHATURVEDI, E.H. e cols. Jornal de Pediatria, maio/jun. 
2003)



Conclusão



Neste trabalho houve correlação entre hiperglicêmicos 
e IMC alto. Houve maior prevalência no sexo 
masculino, no nível socioeconômico mais baixo e 
naqueles classificados como grandes para idade 
gestacional, da mesma forma que o encontrado na 
literatura.

A Resistência à Insulina e Síndrome Metabólica estão 
emergindo como desordens prevalentes entre crianças e 
adolescentes em conseqüência da epidemia de 
obesidade nesta faixa etária. (OLIVEIRA, A.M. e cols. Arquivos Brasileiros 
de Endocrinologia e Metabologia. Out.2007)



Acreditamos que o ponto chave da questão é a 
prevenção do sobrepeso/obesidade com conseqüente 
aumento da hiperglicemia, fruto de um estilo de vida 
que privilegia o binômio alimentação inadequada e 
inatividade física. Esta não é, portanto, uma tarefa 
apenas para o médico. Ela deve incluir a sociedade civil 
organizada em núcleos de atuação direta a família e a 
escola.
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