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RESUMO 

O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas 

não transmissíveis de maior impacto para a saúde 

pública e sua crescente prevalência em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, associada ao estilo de 

vida e à predisposição genética, fez com que o cálculo 

do risco de desenvolvimento da doença tornasse um 

ponto de partida para a sua prevenção. Classificada em 

tipo 1 (DM1), tipo 2 (DM2), outros tipos e a diabetes 

gestacional, esta é uma doença que requer diagnóstico 

precoce e adesão ao tratamento, a fim de evitar possíveis 

complicações crônicas, tais como retinopatia, 

nefropatia, neuropatia periférica, neuropatia autônoma 

e cardiopatia. O isolamento social ocasionado pela 

pandemia de Covid-19 provocou alterações no estilo de 

vida da população, prevalecendo um comportamento 

mais sedentário e uma alimentação menos saudável. 

Esses fatores, somados ao histórico familiar do 

indivíduo, favorecem o desenvolvimento do diabetes 

mellitus tipo 2 futuramente. O presente trabalho teve 

como objetivo calcular o percentual de risco de 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 durante a pandemia 

do coronavírus, conforme os indicadores adotados na 

metodologia FINDRISC (Finish Diabetes Risk Score). 

O projeto foi desenvolvido por meio de um questionário 

on-line, contendo questões objetivas, aplicado a 271 

voluntários de ambos os sexos, divididos em duas faixas 

etárias. Os resultados obtidos foram: 20 homens 

(14,29%) e 29 mulheres (22,14%) com risco muito 

baixo, 47 homens (33,57%) e 46 mulheres (35,11%) 

com risco baixo, 29 homens (20,71) e 25 mulheres 

(19,1%) com risco moderado, 40 homens (28,57%) e 28 

mulheres (21,37%) com risco alto e 4 homens (2,86%) 

e 3 mulheres (2,29%) com risco muito alto. Por meio 

desse estudo, foi possível concluir que o risco do 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 está 

associado a fatores extrínsecos (estilo de vida) e 

intrínsecos (histórico familiar). 

Palavras-chave: educação em saúde; diabetes mellitus 

tipo 2; orientação farmacêutica.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erica.grassi.lima@gmail.com


 

Revista Científica da FHO | Fundação Hermínio Ometto v. 9, n. 1: 2021 

 

43 http://www.fho.edu.br/revistacientifica 

ABSTRACT 

Diabetes mellitus (DM) is one of the chronic non-

communicable diseases with the greatest impact on 

public health and its growing prevalence in developing 

countries such as Brazil, associated with lifestyle and 

genetic predisposition, has led to the calculation of the 

risk of disease development become a starting point for 

its prevention. It is classified into: type 1 (DM1), type 2 

(DM2), other types and gestational diabetes and is a 

disease that requires early diagnosis and adherence to 

treatment in order to avoid possible chronic 

complications such as: retinopathy, nephropathy, 

peripheral neuropathy, autonomic neuropathy and heart 

disease. Social isolation caused by the coronavirus 

pandemic has changed the population's lifestyle, 

prevailing a more sedentary behavior and a less healthy 

diet. These factors, added to the individual's family 

history, favor the development of type 2 diabetes 

mellitus in the future. This study aimed to calculate the 

percentage of risk of developing type 2 diabetes during 

the coronavirus pandemic, according to the indicators 

adopted in the FINDRISC methodology (Finish 

Diabetes Risk Score). The project was developed 

through an online questionnaire, containing objective 

questions, applied to two 275 volunteers of both sexes, 

divided into two age groups and obtained 47 men 

(33.57%) and 46 women (35.11 %) at low risk, while 4 

men (2.86%) and 3 women (2.29%) were at very high 

risk. Through this study, it was possible to conclude that 

the risk of developing type 2 diabetes mellitus is 

associated with extrinsic (lifestyle) and intrinsic (family 

history) factors. 

Key words: health education; type 2 diabetes mellitus, 

pharmaceutical guidance. 

 

INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus (DM) é classificado 

como um conjunto de doenças metabólicas, 

ocasionado pela ausência ou deficiência de insulina 

na corrente sanguínea, e é caracterizado por 

hiperglicemia, podendo estar associado a compli-

cações tais como: disfunções e insuficiência de 

vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, 

cérebro, coração e vasos sanguíneos. É uma das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

mais frequentes em todo o mundo, independente-

mente do grau de desenvolvimento do país, uma 

vez que os Estados Unidos ocupavam a terceira 

posição na relação dos dez países com maior 

número de pessoas com diabetes (20 a 79 anos) 

seguido do Brasil, num estudo organizado pela 

International Diabetes Federation em 2017 (SBD, 

2019). O aumento do número de pessoas 

diagnosticadas com essa doença vem preocupando 

muito, por isso ela é considerada um dos principais 

problemas de saúde pública. O Brasil é o 5º país em 

incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões 

de doentes adultos (20 a 79 anos), perdendo apenas 

para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A 

estimativa da incidência da doença, em 2030, chega 

a 21,5 milhões (BRASIL, 2021). 
O diagnóstico é estabelecido quando os 

valores de glicemia de jejum e/ou após 75g de 

glicose anidra encontram-se ≥ 126 mg/dl e 200 

mg/dl, respectivamente. A classificação das doenças 

metabólicas consideradas diabetes mellitus é 

dividida em quatro classes, sendo elas diabetes tipo 

1 (DM1), diabetes tipo 2 (DM2), outros tipos da 

doença e diabetes gestacional, cujos sintomas 

clássicos são a poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

ponderal (SBD, 2019). O diabetes tipo 2, foco deste 

trabalho, é caracterizado pela resistência à insulina, 

ou seja, quando o organismo não consegue usar 

adequadamente a insulina produzida para controlar 

a taxa de glicemia. Ele acomete cerca de 95% das 

pessoas com diabetes mellitus acima de 30 anos e 

tem como principais fatores de risco a idade 

avançada (acima ou igual 45 anos), sobrepeso ou 

obesidade, estilo de vida sedentário, histórico 

familiar de diabetes mellitus, histórico de 

hiperglicemia e hipertensão. Muitas vezes, seu 

diagnóstico é feito por meio da presença de 

complicações tardias, por conta da evolução 

insidiosa e assintomática da doença. 

(BRUTSAERT, 2019). 

Em meio ao isolamento social, foi possível 

observar que, nos Estados Unidos e no Brasil, 

houve um aumento de hábitos sedentários em 

paralelo ao consumo de alimentos ultraprocessados 

e, consequentemente, queda na qualidade alimentar 

(BHUTANI, 2020). Levando em conta esse 

cenário, o presente trabalho tem por objetivo 

calcular o risco de desenvolvimento de diabetes 

mellitus tipo 2 de acordo com o estilo de vida 

adotado pela população durante a pandemia do 

coronavírus e seu histórico familiar. Para isso, 

foram realizadas entrevistas com diferentes 

indivíduos com o intuito de prestar serviços de 

atenção farmacêutica aos participantes do estudo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº 4.590.547. 

Tratou-se de uma pesquisa prospectiva, 

desenvolvida por meio da aplicação de um 

questionário no formato on-line , composto de 12 

perguntas objetivas, com caráter investigativo e 

educativo, acerca do impacto do isolamento social 

imposto pela pandemia de Covid-19 sobre os 

hábitos alimentares e a prática de exercícios 

físicos, associado ao risco de desenvolvimento de 

diabetes mellitus tipo 2. O questionário foi 

disponibilizado on-line, via Google Forms a 275 

voluntários de ambos os sexos, divididos nas 

faixas etárias de: menos de 45 anos; de 45 a 54 

anos; de 55 a 64 anos, e mais de 64 anos. Todos 

concordaram em responder às questões, conforme 

as condições previstas no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Nenhum questionário foi excluído, segundo os 

critérios propostos para o estudo. 

Os resultados reportados pelos participantes 

do estudo foram analisados, segundo a média (± 

desvio-padrão), considerando a diferença 

estatística entre os grupos para um valor de p < 0,05 

(teste t pareado de Mann-Whitney; Prism 

Graphpad 9). O grau de risco de desenvolvimento 

de diabetes mellitus tipo 2 foi determinado 

utilizando-se a ferramenta FINDRISC (Finnish 

Diabetes Risk Score), disponível no site MDCALC 

(https://www.mdcalc.com/findrisc-finnish-

diabetes-risk-score). 

 

RESULTADOS 

O questionário on-line foi disponibilizado 

no período de 21 de março a 7 de abril de 2021, 

sendo que todos os participantes declararam estar 

de acordo com as condições previstas no TCLE. De 

um total de 283 participantes iniciais, 12 foram 

excluídos do estudo por não cumprirem todos os 

critérios estabelecidos no TCLE. A pesquisa 

abrangeu 271 voluntários finais, entre homens 

(51,6%) e mulheres (48,4%), distribuídos nas 

faixas etárias: menos de 45 anos (70,5%), de 45 a 

54 anos (17,0%), de 55 anos a 64 anos (9,2%) e 

acima de 64 anos (3,3%). Cerca de 90% de todos 

os voluntários participantes do estudo declararam 

ter nível de ensino superior completo ou em curso. 

Os valores médios (± desvio-padrão) do 

Índice de Massa Corpórea (IMC) observados nos 

gêneros masculino e feminino foram de            

27,78 Kg/m2 (± 4,805) e 25,07 Kg/m2 (± 5,303), 

respectivamente, significantemente diferentes      

(p < 0,0001), de acordo com o teste t                 

Mann-Whitney (figura 1).  

 
Figura 1 –Valores médios (± desvio-padrão) do IMC (Kg/m2) dos grupos masculino e feminino. 

 
 

Somente 28 voluntários do sexo masculino 

(20%) e 25 do sexo feminino (19,1%) mostraram 

valores da circunferência da cintura acima dos 

limites estabelecidos pela literatura (102 cm e        

88 cm, respectivamente). Entre os homens, 48 

(34,3%) mostraram um valor de circunferência da 

cintura abaixo de 94 cm; entre a mulheres, 45,8% 

delas (60) mostraram valores inferiores a 80 cm. Os 

resultados foram obtidos por automedição da 

cintura, usando uma fita métrica não elástica, e de 

acordo com o procedimento padrão, conforme a 

orientação dos pesquisadores. 

No grupo masculino, somente 26 voluntários 

(18,6%) declararam ser hipertensos, dos quais 

quatro não tomam medicamentos para o controle da 

pressão arterial. Dentre as mulheres pesquisadas, 

https://www.mdcalc.com/findrisc-finnish-diabetes-risk-score
https://www.mdcalc.com/findrisc-finnish-diabetes-risk-score
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6,1% (8) declararam a mesma condição patológica, 

todas usuárias regulares de anti-hipertensivos. 

Quanto à glicemia, cerca de 20% e 18% dos homens 

e mulheres, respectivamente, declararam que foram 

diagnosticados com hiperglicemia em algum 

momento da vida. Quando questionados sobre o 

histórico familiar de diabetes, 39,2% e 30,5% dos 

grupos masculino e feminino, respectivamente, 

declararam casos diagnosticados nos parentes de 

primeiro grau (pais e/ou irmãos). 

No tocante aos hábitos durante a pandemia 

de Covid-19, 26,4% dos homens e 45,8% das 

mulheres afirmaram não terem o hábito de 

consumir bebidas alcoólicas. Os demais, disseram 

que, durante o período de pandemia, mantiveram 

esse hábito em maior ou menor grau. Para o estudo 

da possível correlação entre a prática de exercícios 

físicos e o grau de risco de desenvolver diabetes 

mellitus tipo 2, foi criada uma escala de valores 

aleatórios: 1 (não praticava exercícios físicos antes 

da pandemia e nem iniciou a prática durante a 

pandemia); 2 (praticava antes e deixou de praticar 

durante a pandemia); 3 (não praticava antes, mas 

começou a prática durante a pandemia), e 4 

(praticava antes e permaneceu praticando durante a 

pandemia). Para o estudo da possível correlação 

entre a qualidade alimentar (consumo de frutas, 

verduras e alimentos processados) e o grau de risco 

de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, foi criada a 

seguinte escala de valores aleatórios: 1 (não 

consumiu frutas e verduras diariamente durante a 

pandemia); 2 (aumentou o consumo de alimentos 

processados durante a pandemia), e 3 (consumiu 

frutas e verduras diariamente durante a pandemia). 

A figura 2 mostra a relação entre o grau de 

exercício físico e a qualidade alimentar, conforme 

a escala descrita, e o grau de risco de 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 para os 

voluntários do sexo masculino.

 
Figura 2 – Relação entre o grau de exercício físico, qualidade alimentar declarada e o grau de risco calculado de 

desenvolvimento de DM2 no grupo do sexo masculino. 

 

 
 

A figura 3 mostra a relação entre o grau de 

exercício físico e a qualidade alimentar, conforme 

a escala descrita, e o grau de risco de 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 para os 

voluntários do sexo masculino, nas faixas etárias 

avaliadas (A: inferior a 45 anos; B: 45 a 54 anos; 

C: 55 a 64 anos; D: superior a 64 anos). 
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Figura 3 – Relação entre o grau de exercício físico, qualidade alimentar declarada e o grau de risco calculado de 

desenvolvimento de DM2 nas diferentes faixas etárias do grupo masculino. 

A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
 

A figura 4 mostra a relação entre o grau de 

exercício físico e a qualidade alimentar, conforme 

a escala descrita, e o grau de risco de desenvolvi-

mento de diabetes mellitus tipo 2 para os 

voluntários do sexo feminino. 

 
Figura 4 – Relação entre o grau de exercício físico, qualidade alimentar declarada e o grau de risco calculado de 

desenvolvimento de DM2 no grupo feminino. 

.  

 

A figura 5 mostra a relação entre o grau de 

exercício físico e a qualidade alimentar, conforme 

a escala descrita, e o grau de risco de 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 para os 

voluntários do sexo feminino, nas faixas etárias 

avaliadas (A: inferior a 45 anos; B: 45 a 54 anos; 

C: 55 a 64 anos), excetuando-se a faixa etária 

superior a 64 anos, em função do número restrito 

de voluntários (2). 



 

Revista Científica da FHO | Fundação Hermínio Ometto v. 9, n. 1: 2021 

 

47 http://www.fho.edu.br/revistacientifica 

Figura 5 – Relação entre o grau de exercício físico, qualidade alimentar declarada e o grau de risco calculado de 

desenvolvimento de DM2 nas diferentes faixas etárias do grupo feminino. 

A 

 
B 

 

C 

 

 

A figura 6 mostra a comparação estatística 

no padrão de exercícios físicos e qualidade 

alimentar declarada pelos grupos masculino e 

feminino. Os graus de exercício físico e da 

qualidade alimentar foram extrapolados para as 

escalas descritas acima, e a comparação estatística 

entre ambos os grupos foi feita pelo teste t não 

paramétrico, Mann-Whitney, considerando-se um 

valor de p < 0,05. 
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Figura 6 – Valores médios (± desvio-padrão) do grau de exercícios físicos e a qualidade alimentar declarada pelos 

voluntários dos grupos masculino e feminino. 

A 

 

B 

 

 

A figura 7 mostra a distribuição dos 

participantes, segundo o grau de risco de 

desenvolvimento de DM2, calculado pelo método 

FINDRISC. 

 
Figura 7 – Distribuição dos participantes segundo o grau de risco para o desenvolvimento do DM2.  

 
 

A estratificação do grau de risco de 

desenvolvimento de DM2, obtida pelo método de 

FINDRISC, mostrou que 47 homens (33,57%) e  

46 mulheres (35,11%) estão sob baixo risco, 

enquanto 4 homens (2,86%) e 3 mulheres (2,29%) 

foram estratificadas em grau de risco muito alto. 

 

DISCUSSÃO 

O isolamento social imposto pela pandemia 

de Covid-19 provocou mudanças no estilo de vida 

da população, resultando em sedentarismo, 

alteração de hábitos alimentares e emocionais. Os 

impactos na saúde mental podem ser percebidos 

com o aumento da irritabilidade, ansiedade, 

depressão e sintomas de estresse pós-traumático 

(DURÃES et al., 2020), e na saúde física, com o 

aumento do risco de desenvolvimento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), incluindo o 

diabetes mellitus tipo 2 (LIMA et al., 2021). De 

acordo com dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o número de diabéticos no mundo 

aumentou de 108 milhões, em 1980, para               

422 milhões, em 2014, com predomínio nos países 

em desenvolvimento. Em 2019, estimou-se que   

1,5 milhão de mortes foram causadas diretamente 

pelo diabetes, além de milhões de casos de 

retinopatia, falência renal, infarto cardíaco, 

acidente vascular encefálico e amputação de 

membros (WHO, 2021). 

Nesse cenário, os procedimentos terapêuti-

cos e, principalmente, preventivos, assumem muita 

relevância, a exemplo das ferramentas tecnológicas 

que estratificam o risco de desenvolvimento do 

DM2. O Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) 
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foi desenvolvido, em 2001, pelo Programa Nacio-

nal para a Diabetes Finlandês, e, desde então, vem 

sendo aplicado mundialmente com essa finalidade 

(DANTAS et al., 2017). O presente trabalho teve 

como objetivo investigar o impacto do isolamento 

social num grupo de voluntários composto, 

principalmente, por adultos menores de 45 anos. 

Embora a prevalência de DM2 seja alta na 

população idosa, a metodologia do presente 

trabalho mostrou-se limitada nessa faixa etária, 

considerando que poucos voluntários acima de      

60 anos se dispuseram a participar do estudo. Os 

valores médios do IMC dos grupos masculino e 

feminino pesquisados mostraram-se abaixo da 

faixa de sobrepeso, o que sugere menor grau de 

risco de desenvolvimento do DM2, comparados 

aos obesos (COLDITIZ, 1995). Porém, os valores 

dos desvios-padrão (DP) foram significativos em 

ambos os gêneros, em especial no grupo feminino 

(DP = 5,303 Kg/m2), sugerindo maior cuidado 

dessa população no que tange à adoção de hábitos 

saudáveis. Lima et al. (2021) avaliaram o efeito da 

pandemia de Covid-19 durante 16 semanas sobre 

os parâmetros físicos de mulheres com idades entre 

50 e 70 anos. Segundo os autores, houve um 

impacto negativo na saúde geral dessa faixa etária, 

com aumento potencial da susceptibilidade a co-

morbidades, como o DM2 e a hipertrigliceridemia.  

No presente trabalho, pode-se constatar, no 

grupo masculino global, uma relação inversa entre 

a prática de exercícios físicos e o risco de 

desenvolvimento de DM2 (figura 2), confirmando 

a conclusão de Lima et al. (2021). Na mesma linha, 

Ferreira et al. (2021) afirmaram que, desde o início 

da pandemia de Covid-19, o aumento da 

inatividade física tem se associado ao aumento de 

comorbidades, tais como a hipertensão e o DM2. 

Resultado similar foi observado no que tange à 

prática de exercícios físicos e aos hábitos 

alimentares, em todas as faixas etárias, com 

exceção dos voluntários com idade superior a 60 

anos, cuja correlação linear entre hábito alimentar 

e risco se aproximou a zero, enquanto a prática do 

exercício físico mostrou relação positiva com o 

grau de risco (figura 3). Tal incoerência observada 

nessa faixa etária pode ser explicada pelo número 

pequeno de voluntários dessa idade que 

participaram do estudo, e, possivelmente, pelas 

próprias limitações físicas associadas à idade. 

Lanuez et al. (2010) reforçaram, nas suas pesquisas 

com idosos entre 60 e 90 anos, a importância dos 

exercícios físicos na saúde e qualidade de vida dos 

idosos. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2019), o exercício físico atua na prevenção e no 

tratamento do DM2, e, de modo ainda mais 

abrangente, sobre aqueles com grandes riscos de 

desenvolver a doença, como obesos e familiares de 

diabéticos. Spohr (2020) pontua que os indivíduos 

fisicamente ativos e aqueles com maior resistência 

aeróbica vêm apresentando menor incidência de 

DM2, mesmo que os pacientes diabéticos possuem 

menor resistência aeróbica, força e flexibilidade 

que outras pessoas da mesma idade sem a doença. 

Em relação aos hábitos alimentares 

declarados pelos voluntários do gênero masculino, 

não foi observada nenhuma relação com o grau de 

risco de desenvolvimento de DM2, possivelmente, 

por falhas metodológicas empregadas neste 

trabalho. Possíveis limitações semelhantes foram 

observadas também no sexo feminino, tanto no 

grupo global quanto nas faixas etárias individuais. 

Quando comparados os grupos feminino e 

masculino, nenhuma diferença estatisticamente 

significante foi observada no tocante à qualidade 

alimentar e ao grau de atividade física praticada 

(figura 6). A despeito das eventuais limitações 

deste estudo, pesquisas têm mostrado forte 

correlação entre glicemia de jejum e a massa de 

gordura visceral, e a consequente maior 

prevalência de DM2 entre idosos masculinos, 

comparados aos femininos (NORDSTRÖM et al., 

2016). Diversos estudos científicos afirmam que 

alimentos como batata frita, pizza, salgadinho, 

macarrão instantâneo, sorvete, achocolatados, 

iogurtes, refrigerantes, temperos em tabletes, 

quando consumidos em excesso, podem contribuir 

para o surgimento de doenças crônicas e outras 

complicações (BASTOS et al., 2021). Como forma 

de se precaver contra a possível escassez, a 

população tende a comprar mais alimentos 

processados e/ou ultra processados, o que justifica 

o índice de voluntários (15%) consumidores desse 

tipo de alimento durante o isolamento social 

(OLIVEIRA et al., 2020). 

A análise da estratificação calculada pelo 

método de FINDRISC mostrou que, embora em um 

cenário de isolamento social, com consequente 

aumento do sedentarismo e do consumo de alimentos 

precários nutricionalmente, a grande maioria dos 

voluntários manteve um estilo de vida adequado para 
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um grau de risco baixo (figura 7). Porém, há de se 

considerar fatores adicionais àqueles adotados no 

método de FINDRISC. Fator relevante a se levar em 

conta, foi a diferença observada entre homens e 

mulheres, quanto ao consumo declarado de álcool 

durante a pandemia, com prevalência do sexo 

masculino (45,8% vs 26,4% das mulheres). O 

consumo de álcool, embora acredite-se que esteja 

associado ao menor risco de desenvolvimento de 

DM2, tem promovido conclusões controversas. Seu 

consumo moderado está associado à redução do 

risco, comparado à abstinência, aparentemente 

decorrente do aumento da sensibilidade à insulina, 

promovido pelos seus metabólitos e, portanto, 

dependente do polimorfismo metabólico individual 

para o etanol (BEULENS et. al., 2007).  

No quesito histórico familiar, 39,2% dos 

participantes masculinos e 30,5% dos participantes 

femininos declararam haver casos diagnosticados 

em parentes de primeiro grau (pais e/ou irmãos), o 

que contribui para aumentar as chances de 

desenvolver DM2. O histórico familiar é o que mais 

se destaca no cálculo do risco, pois a predisposição 

genética desfavorável para a patologia é composta 

de vários genes (poligênica) que interagem com os 

fatores ambientais, sobretudo fatores de qualidade 

de vida, promovendo assim a síndrome diabética 

(DEUS et al., 2012). Indivíduos que possuem 

parentes de primeiro grau com diabetes tipo 2 

apresentam maior risco de também desenvolver a 

doença, pois a chance desses genes descenderem é 

muito maior quando comparado aos parentes de 

segundo grau, conforme observam Chacras (2017) e 

Gomes et al. (2007). 

Apesar de as mulheres apresentarem maior 

predisposição para o desenvolvimento de DM2, a 

maioria dos participantes deste estudo faz parte do 

grupo masculino (51,6%), e a presença de homens 

nos serviços de atenção primária à saúde é menor 

do que a das mulheres, fazendo com que elas 

padeçam menos de condições crônicas (como 

diabetes) e severas de saúde do que os homens.  

Concluindo, esse fato mostra que é 

necessário promover ações de prevenção, tais como 

mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares 

mais saudáveis para que seja possível diminuir o 

risco de desenvolvimento de diabetes em 10 anos, 

uma vez que são fatores sujeitos à mudança. Os 

riscos muito baixo e baixo também não dispensam a 

prevenção. Portanto, o DM2 é uma condição 

passível de prevenção, conforme apontam 

organizações de impacto científico. O Diabetes 

Prevention Program (DPP), por exemplo, 

demonstrou que mudança do estilo de vida de uma 

população estudada promoveu a redução da 

incidência de DM2 em 58% em três anos; de 34% 

ao longo de 10 anos, e de 27% após 15 anos. 

Resultados semelhantes foram relatados pelo 

Finnish Diabetes Prevention Study (DPS), com uma 

redução de 43% ao longo de sete anos (SBD, 2019).  

 

CONCLUSÃO 

Por meio deste estudo, foi possível concluir 

que o risco do desenvolvimento de diabetes mellitus 

tipo 2 está associado a fatores extrínsecos (estilo de 

vida) e intrínsecos (histórico familiar). Embora não 

tenham apresentado importância significativa, a 

prática de exercícios físicos e a qualidade alimentar 

influenciam no grau de risco de forma inversamente 

proporcional. O histórico familiar é o fator que mais 

interfere no grau de risco, porém, por ser um fator 

intrínseco, não é possível mudá-lo como o estilo de 

vida, sendo este, então, o alvo da diminuição do 

risco e prevenção do DM2. 
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