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Saúde

RESUMO

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é um distúrbio metabólico caracterizado por alterações glicídicas que desencadeiam diversos prejuízos à saúde e 
facilitando o desenvolvimento ou o agravamento de doenças. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo utilizar diferentes 
métodos cineantropométricos  e suas relações com o quadro clínico de mulheres diabéticas atendidas em um Hospital Público na cidade de 
Fortaleza. Foram analisados o Índice de Massa Corporal (IMC), a Circunferência da Cintura (CC), a Relação Cintura-Quadril (RCQ) a Relação 
Cintura-Estatura (RCE), o Índice de Adiposidade Corporal (IAC), o Índice de Conicidade (IC) e a bioimpedância bipolar e tetrapolar. Resultados: 
Foram avaliadas 106 pacientes com idade entre 30 e 50 anos. A média de idade foi de 37,7 (±7,3) anos para as mulheres sem doenças e 40,1 (±
6,9) anos para as mulheres diabéticas. A média da RCQ para o grupo controle foi de 0,79 (±0,06), já o grupo das diabéticas obteve uma média 
acima dos parâmetros de normalidade, 0,81 (±0,07). O IMC se mostrou com índice mais forte na relação com pacientes com DM2 (p=
0,03).Constata-se que níveis elevados de obesidade são comumente encontrados em mulheres com DM2, o que pode levar ao comprometimento 
da qualidade de vida desta população. Além disso, os parâmetros cineantropométricos considerados neste estudo apontam para um elevado 
nível de obesidade, não somente entre os pacientes, mas também no grupo controle. As correlações positivas entre o IMC e IAC, RCQ e RCE 
sugerem uma boa adequação destes índices na avaliação do paciente diabético. Observa-se que o IMC foi o preditor mais forte para o diagnóstico 
de pacientes DM2 do sexo feminino; a circunferência abdominal e o IC demonstram uma relação mais fraca na população estudada. É possível 
concluir ainda a importância da utilização conjunta de alguns métodos aqui utilizados para o prognóstico do DM2, sabendo que não é possível 
obter um diagnóstico utilizando isoladamente qualquer um destes métodos.
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