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RESUMO 
Contexto e objetivo: O avanço no tratamento de diabetes vem provocando um aumento na obesidade, e leva a disfunções 

metabólicas nos indivíduos afetados. Estudos mostram que estas comorbidades são fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. O objetivo deste trabalho é avaliar a prevalência de doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes 

tipo 1 e 2 e pacientes portadores de Síndrome Metabólica, e avaliar seus fatores de risco. Desenho, método e local: avaliação 

retrospectiva de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de endocrinologia da Policlínica da Universidade de Mogi 

das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP. Resultados: foram analisados 253 prontuários, sendo que 110 encaixaram-se nos critérios 

de inclusão, com média de idade de 57,7 anos. Dentre os 77 pacientes com diabetes mellitus tipo 2, foram encontrados 53 

pacientes com hipertensão arterial sistêmica, 4 vítimas de acidente vascular cerebral, 3 com história de infarto agudo do 

miocárdio, 1 com insuficiência cardíaca, sendo que 13 não apresentavam nenhuma outra doença associada. Discussão: o 

Diabetes Mellitus é uma patologia que acarreta complicações micro e macrovasculares no longo prazo e a presença de 

determinadas condições, como obesidade e hipertensão arterial, aumentam o risco dessas complicações. A Síndrome 

Metabólica é uma condição associada a resistência insulínica que também leva a risco de doenças cardiovasculares, além do 

aumento do risco para o desenvolvimento do próprio Diabetes. Avaliamos a presença desses fatores de risco em pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus com e sem Síndrome Metabólica. Conclusão: dentre os vários fatores de risco para doença 

cardiovascular associados à diabetes isolada ou associada a síndrome metabólica, a hipertensão arterial teve o maior destaque 

comparado às outras comorbidades apresentadas neste trabalho.  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Doenças Cardiovasculares, Obesidade, Dislipidemias, Fatores de Risco. 

ABSTRACT 
Context and objective: The advance in the treatment of diabetes has caused an increase in obesity and leads to metabolic 

dysfunctions in the affected individuals. Studies show that these comorbidities are risk factors for cardiovascular diseases. 

The objective of this work is to evaluate the prevalence of cardiovascular diseases in patients with type 1 and 2 diabetes and 

patients with Metabolic Syndrome, and to evaluate their risk factors. Design, method and location: retrospective evaluation 

of medical records of patients seen at the endocrinology outpatient clinic of the Polyclinic of the University of Mogi das 

Cruzes, Mogi das Cruzes, SP. Results: 253 medical records were analyzed, 110 of which met the inclusion criteria, with a 

mean age of 57.7 years. Among the 77 patients with type 2 diabetes mellitus, 53 patients with systemic arterial hypertension 

were found, 4 victims of stroke, 3 with a history of acute myocardial infarction, 1 with heart failure, and 13 had no other 

associated disease. Discussion: Diabetes Mellitus is a pathology that causes micro and macrovascular complications in the 

long term and the presence of certain conditions, such as obesity and arterial hypertension, increase the risk of these 

complications. Metabolic Syndrome is a condition associated with insulin resistance that also leads to the risk of 

cardiovascular disease, in addition to an increased risk for the development of Diabetes itself. We evaluated the presence of 

these risk factors in patients with Diabetes Mellitus with and without Metabolic Syndrome. Conclusion: among the several 

risk factors for cardiovascular disease associated with isolated diabetes or associated with metabolic syndrome, arterial 

hypertension was the most prominent compared to the other comorbidities presented in this study.  

Keywords: Diabetes Mellitus, Cardiovascular Diseases, Obesity, Dyslipidemia, Risk Factors. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas vem ocorrendo um aumento na prevalência de obesidade e disfunções 

metabólicas decorrentes dela. Estudos mostram que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para 

doenças cardiovasculares, assim como a hipertensão, a resistência à insulina, a hiperglicemia e a 

dislipidemia que também aparecem na maioria dos estudos.1,2 Tanto os diabéticos do tipo 1 quanto do 

tipo 2 possuem um alto risco de desenvolverem doenças cardiovasculares.1,2 Comumente o diabetes 

mellitus do tipo 2 associa-se a outras anormalidades como a obesidade visceral, hipertensão arterial e a 

dislipidemia sendo que, a síndrome metabólica (conjunto de anormalidades que aumentam o risco 

cardiovascular) está mais associada à elevação da mortalidade cardiovascular.3 

De acordo com Selvin (2004), diabéticos apresentam o dobro do risco de morrerem por 

complicação cardiovascular quando comparados à população geral.4 Quando sofrem algum evento 

coronariano, os diabéticos possuem maior risco de morte do que aqueles que não possuem a doença e a 

presença do diabetes eleva em três vezes a mortalidade por Acidente Vascular Cerebral.5,6 

A idade também tem muita influência na relação de diabetes com doenças cardiovasculares. De 

acordo com trabalhos realizados, o acompanhamento dos níveis de insulina na adolescência é 

fundamental pois, como observado no estudo de Bogalusa Heart Study, realizado com 1606 indivíduos, 

os valores elevados de insulinemia na infância persistiam na fase adulta, resultando em um relevante 

perfil de risco cardiovascular em adultos jovens.7  

Dentre os fatores considerados como característicos e pertencentes à síndrome metabólica estão: 

o acúmulo de tecido adiposo abdominal (visceral), dislipidemia (que produz mudanças degenerativas 

nas paredes arteriais), hipertensão arterial sistêmica, resistência à insulina ou intolerância à glicose, 

estado pró-trombótico e estado pró-inflamatório.8 

Os critérios recomendados e adotados pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial e pela 

5ª Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, a Síndrome Metabólica é 

caracterizada pela combinação de pelo menos três dos componentes citados: circunferência abdominal 

(CA) ≥ 94cm em homens e ≥ 80cm em mulheres; triglicerídeos ≥150mg/dl; colesterol ligado à 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) <40 mg/dl em homens e <50 mg/dl em mulheres, pressão arterial 

> 130/85 mmHg e glicemia de jejum > 100 mg/dl (critérios da IDF – International Diabetes 

Federation).9,10 
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Diante dessa situação, esta pesquisa, levantou dados a respeito da prevalência de doenças 

cardiovasculares associadas à diabetes em Mogi das Cruzes (SP), pois ainda não havia levantamentos na 

região. O objetivo principal foi analisar a prevalência de doenças cardiovasculares em pacientes com 

Diabetes (tipo 1 e 2) e Síndrome Metabólica. Além disso, buscou verificar os principais fatores de risco 

presentes nesses pacientes. 

 

OBJETIVO 

 

Avaliar a de prevalência de doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes do tipo 1 e 2 e 

de Síndrome Metabólica e fatores de risco de complicações cardiovasculares em Mogi das Cruzes (SP). 

 

MÉTODOS 

 

Trata- se de um estudo quantitativo retrospectivo realizado no período de janeiro a outubro de 

2017 com 253 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de endocrinologia da Policlínica da 

Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo.  

Os critérios adotados para a inclusão no trabalho foram: pacientes de ambos os sexos, de qualquer 

faixa etária, que foram atendidos na Policlínica para acompanhamento de diabetes. Foram considerados 

a idade do paciente, tempo de diagnóstico de diabetes, IMC, pressão arterial, diagnóstico de Síndrome 

Metabólica associada, história prévia de complicações cardiovasculares. Com isso, de 253 prontuários 

analisados, 110 foram incluídos no trabalho. 

A avaliação dos dados decorreu da seguinte forma: armazenagem e organização dos dados 

coletados em planilha, exploração e interpretação dos resultados da pesquisa e sua correlação com a 

literatura nacional e internacional existente sobre o assunto. Este trabalho foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Mogi das Cruzes e aprovado sob o parecer no 1.836.990 em novembro 

de 2016. 

 

RESULTADOS 

 

Dos 110 pacientes que se encaixaram nos critérios de inclusão: pacientes portadores de Diabetes 

Mellitus Tipo 1 (DM1) e Tipo 2 (DM2), Síndrome Metabólica (SM) e Doenças Cardiovasculares. Sendo 

32 homens (29%) e 78 mulheres (71%) e a média de idade foi de 57,7 ±2,8. 

Dos 110 prontuários, 94 pacientes (85,4%) apresentaram diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, 

5 pacientes (4,5%) com diabetes mellitus tipo 1, 67 pacientes (60,9%) apresentaram diabetes mellitus 

tipo 2 e síndrome metabólica associada e 79 (71,8%) apenas com síndrome metabólica. 
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           Gráfico 01. Fatores de risco para doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 

 

Conforme o Gráfico 01 o número de doenças crônicas associadas como dislipidemia, obesidade 

e sobrepeso, correspondem a 40%, 19% e 3%, respectivamente. O diabetes mellitus tipo 2 associou-se a 

alguns fatores de risco de doenças cardiovasculares tais como a dislipidemia e obesidade 

 

 

           Gráfico 02. Fatores de risco para doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 

No gráfico 02, colocamos em pauta o risco para doença cardiovascular, tendo uma taxa de 80% de 

pacientes com dislipidemia, enquanto que para a 20% dos pacientes com obesidade, e 20% de indivíduos 

sem nenhuma doença associada (NDA). A título de esclarecimento, existem pacientes com mais de um 

fator de risco e por isso a resultante ultrapassa os 100%. Contudo, no que tange a análise separada do 

risco para a doença os dados se mostram claros e eficazes. 
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         Gráfico 03. Fatores de risco para doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e 

síndrome metabólica. 

Dos pacientes do Gráfico 03, temos uma prevalência de obesidade de 52,2%, e de dislipidemia 

28,3%. Aqui novamente foram vistos pacientes portadores de mais de um fator de risco. 

 

               Gráfico 04. Doenças cardiovasculares em todos os pacientes com Diabetes Mellitus (DM1/DM2) 

No gráfico 04, dos dados coletados nos prontuários, nota-se que do total, 93,9% dos pacientes 

com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 apresentou doença cardiovascular, no caso a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), opondo-se aos 6,1% que não tiveram nenhum problema (NDA), sendo, portando, um 

resultado que indica haver relação entre as doenças. 
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                      Gráfico 05. Doenças cardiovasculares em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 

Entre os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (gráfico 05), foram encontrados 53 pacientes 

(56,4%) com hipertensão arterial sistêmica, 5 vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) (5,3%), 2 

pessoas (2,12%) com infarto agudo do miocárdio (IAM), 1 com insuficiência cardíaca (IC) (1,06%) e 

13 (16,9%) não apresentavam nenhuma outra doença associada (NDA). 

 

           Gráfico 06. Doenças cardiovasculares em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 e Síndrome Metabólica. 

Já em pacientes que possuem diabetes mellitus e síndrome metabólica associada (gráfico 06) (N= 

67), as outras comorbidades encontradas foram 45 pessoas quem possuem HAS (67,1%), 4 pessoas 

(5,9%) apresentaram AVC e 18 pacientes (26,8%) não apresentaram outra doença associada (NDA). 

 

DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo verificou-se que, tanto para pacientes com diabetes mellitus isoladamente como 

para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica associada, a hipertensão arterial 

sistêmica foi a moléstia mais prevalente. A combinação dessas duas condições é muito grave porque 
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aumenta o risco de eventos macrovasculares.11,12 Além disso, a hipertensão arterial sistêmica faz parte 

de um dos três maiores fatores de risco, juntamente com a obesidade e hipercolesterolemia, conforme é 

observado na literatura.13,14,15,16 

Na análise das doenças crônicas associadas, destacou-se o número de indivíduos com obesidade 

e dislipidemia. Esses dados concordam com os encontrados em outros estudos e diferem em relação ao 

número de portadores de hipertensão arterial sistêmica.14,15,16 

Outro dado que está presente em relação à presença de eventos macrovasculares em pacientes 

com diabetes mellitus tipo 2 e diabetes mellitus tipo 2 associado à síndrome metabólica foi o acidente 

vascular cerebral, sendo sua prevalência de 4 (5,2%) e 1 (5,2%) paciente, respectivamente. Um estudo 

realizado por análise retrospectiva com 228 prontuários de pacientes com acidente vascular cerebral 

mostrou que 20,2% dos pacientes possuíam também diabetes mellitus tipo 2.17 O diabetes mellitus se 

mostra como um fator de risco para o acidente vascular cerebral porque acelera o processo de 

aterosclerose.18 

No presente estudo encontrou-se 55% de frequência de obesidade, estando de acordo com os 

dados mais recentes de pesquisas populacionais.19 

Na amostra estudada, mais da metade dos indivíduos eram portadores de dislipidemia. Esses 

valores foram superiores àqueles encontrados em um estudo realizado na cidade de São Paulo para 

estimar a prevalência de fatores de risco para doenças crônicas em uma amostra com pessoas de 15 a 59 

anos de idade, sendo 10,6% a prevalência total de colesterol sérico elevado.20 O papel das dislipidemias 

como um dos mais importantes fatores que contribuem para a aterosclerose está bem documentado na 

literatura.21 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou a associação de diabetes com uma série de condições que são 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, sustentando nossa hipótese. Dentre os fatores de risco, a 

dislipidemia foi o destaque e entre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial. Sendo assim, a 

intervenção nos fatores de risco para doenças cardiovasculares que estão associados ao diabetes é uma 

forma importante de prevenção para evitar futuras patologias nesses pacientes. 
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