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Introdu~o: 0 numero de pessoas que sofre de diabetes tern vindo a aumentar drasdramente so lango <los 
uldmos anos. Esta doent;a pode afectar qualquer pessoa, em qualquer idade, mas 0 regime alimentar, a actividade 
Mica e os hSbitos oomportamentais tern urn papel preponderante no seu desenvolvimenro. Sendo uma patologia 
tao preva1ente, com uma morbllidade e mortalidade e!evadas e custos sodais e econ6micos enormes, torna-se 
premente avaliar a gestiio desta doent;a a nive! dos cuidados de saude prirruirios. 
Objec1ivos: Avaliar 0 risco de Diabetes Mellitus Tipo 2 na populagio a1vo em estudo; Estabelecer a relagio 
entre 0 risco de desenvolver diabetes num espa~o temporal de 10 anos e algumas variaveis de cacacteriza~o. 
Metodologia: Desenvolveu-se urn estudo observadonal, descritivo e transversal tendo sido reunida uma 
amostra de 1108 utentes inscritos nos CenlCos de SaUde de Bragant;a, Vimioso, Mirandela I, Torre de Moncocvo 
Macedo de Cavaleiros. Miranda do Douco e Freixo de Espada a Cinta penencentes ao Agrupamento de Cen~ 
de Saude Alto 1lis-os-Montes I - Nordeste (ACES Nordeste), selecdonados de forma a1eat6ria simples, a quem 
fOi aplicada a ficha de avalia~o de risco de diabetes tipo 2 (Direcgio Geral de Saude, 2007). 
Resultados: Verificou-se que havia urn elevado numero de pessoas com risco de desenvolver DM llpo 2 
num espagl temporal de 10 anos (80,05%; n = 887, distribuidas pelos diferentes niveis de risco), e apenas 
apraximadamente 20% (n = 221) dos inquiridos foram ciassificados como possuindo baixo risco, verificando
se simulraneamente uma rela~o altamente significativa com a idade (X2=29Q,699; p<O,OOl), com os 
val6res de Tensao anerial (X2=82.108; p<O.OOI), 0 local de provenitlncia (X2= 41.645; p<O,OOI) e com as 
habilita¢es litecirias (X2= 194.302; p<O,OOl). 
ConclusOes: Para uma prevengio efectiva da inddencia e prevalencia da Diabetes e necessario intervir a nivel 
dos Cuidados de Saude Primmos. utilizando estrategias que visem idendficar e minimizar a influencia dos 
fuctores de risco. A Educar;ao para a Saude assume urn papel central e decisivo na capadtar;ao de individuos, 
fum~ias e comunidades para a tomada de decis6es promotoras de saude e prevemivas da doent;a, dado que, a 
ausencia de inforrnagio incapadta e/ou dificulta a tomada de decisiio e a mudant;a de comportamentos. F.5ta 
mudant;a promovera urn decresdino na inddenda e prevalenda da Diabetes, obtendo-se, desta forma, ganhos 
emsaude. 
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