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Introdução e objetivos: 

O diabetes mellitus é uma das doenças crônicas com maior prevalência atualmente em 
diversos países e vários fatores tem contribuído para o comprometimento da 
longevidade dessa população. Os fatores de risco apontam que a alimentação 
desequilibrada, o stress e o sedentarismo sejam as maiores causas para essa doença. 
Objetivo: Avaliar o estilo de vida dos pacientes diabéticos cadastrados em um PSF.  

Métodos: 
Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Foi realizado em um PSF na cidade de 
cachoeira-BA. Participaram do estudo, 60 diabéticos entrevistados por um questionário 
elaborado pelos pesquisadores. Aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da FADBA 
pelo parecer n. 272.815 e CAAE: 14685013-2-0000-0042.  

Resultado: 
Dos participantes, 30(50%) praticam exercício físico e desses, 15(28,5%) há um ano. 
Na duração do exercício 8,5% responderam 60 minutos. A modalidade mais frequente 
é a de caminhada com 23(43,4%) indivíduos e a frequência é em média de 1,96 ± 2,41 
por semana. Dos que praticam exercício, 10(20,4%) dizem fazê-lo orientado. No 
tabagismo 20 (34,5%) são ex-fumantes, 30(53,4%) não fazem uso e 7(12,1%) fazem 
uso, desses 2 consomem até uma carteira (3,7%) e o tempo de uso de 1 é de 15 meses 
(1,9%) e do outro 40 meses (1,9%). Na ingestão alcoólica 13(23,2%) ingerem, desses, 
8(14,3%) dizem a frequência ser as vezes e 2 (3,6%) quase sempre. Quanto à 
quantidade 6(10,5%) consomem pouco. Se participam de algum grupo, 25(45,5%) 
responderam em grupo religioso. No tempo de repouso, 24(40,7%) apontam até oito 
horas de sono. Na alimentação, 42(70%) dizem ingerir pouco sal, 28(47,5%) pouco café, 
38(64,4%) grande quantidade de água, 42(70%) pouca gordura, 38(64,4%) pouco 
estimulante, 33(55,9%) pouco açucares, 27(45,8%) pouca carne, e em frutas e verduras 
32(53,3%) ingerem pouca quantidade. Quanto ao stress 30(50%) consideram seu nível 
baixo.  

Discussão e conclusão: 
Hábitos de vida inadequados podem tornar-se fatores de risco para doenças 
metabólicas como o diabetes mellitus e suas comorbidades.  
 
  


