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Diabetes Melito (DM) representa um grupo de doenças metabólicas que se 

caracterizam por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e/ou ação da 

insulina (hormônio hipoglicemiante). A hiperglicemia é frequentemente 

acompanhada por dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial 

comprometendo os olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Estima-se que 

em 2035 serão 328 milhões de diabéticos no mundo.Hipertensão Arterial (HA), 

classicamente, é definida como valores > que 140X90 mmHg de pressão arterial, 

sendo uma condição extremamente prevalente. No ano 2000 estimou-se em 972 

milhões de hipertensos no mundo e no ano 2025 aponta-se para 1 bilhão de 

hipertensos. DM e HÁ são importantes fatores de risco para doença cardiovascular e 

doença renal. MATERIAL E MÉTODOS: Com o intuito de se avaliar a prevalência 

dessas 2 doenças concomitantemente em transeuntes de uma praça central de 

Ribeirão Preto, foram inquiridos 986 voluntários (576 mulheres- 58,4%  com idades 

entre 18 e 95 anos  e 410 homens -41,6% entre 18 e 101 anos de idade). 

RESULTADOS: Foram encontrados 212 mulheres ( mediana de 58 anos de idade) e 

140 homens ( mediana de 63 anos) portadores concomitantes dessas duas 

doenças. Foram frequentes o relato de não uso adequado da medicação prescrita, 

bem como faltas aos retornos médicos programados) Esses pacientes foram 

alertados sobre os riscos que estavam correndo com suas omissões. CONCLUSÃO: 

Pode-se orientar esses voluntários que se beneficiaram dessa campanha. 

 

 

 


