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Pacienţii cu diabet zaharat tip 2 în practica 
asistenţei medicale prim
Type 2 diabetes in primary medical assistance practice
Prof. Univ. Dr. AFILON JOMPAN, Dr. T.P. TAMAŞ 

Universitatea de Vest „Vasile  Goldiş“, Arad

REZUMAT
Diabetul zaharat de tip 2 constituie o problemă de sănătate publică prin mortalitatea crescută, complicaţiile 

deosebit de severe, incapacitatea de muncă indusă, dependenţă şi adesea handicap în plan social, cu costuri 
fi nanciare foarte mari pentru sistemul de sănătate şi scăderea calităţii vieţii pentru pacient. Este o afecţiune 
monitorizată în asistenţa medicală primară, împreună cu specialistul în boli metabolice printr-un program 
al Ministerului Sănătăţii Publice.
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ABSTRACT
Type 2 diabetes is a meter of public health through its raised mortality, its very severe complications, the 

working incapacity that it induces, dependency and often social handicap, with high costs for the health 
system and lowering patient’s life quality. It is a disease monitored in primary medical assistance, together 
with the specialist in metabolic diseases, through a program of the Public Health Ministry.
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IMPORTANŢA PROBLEMEI
Morbiditatea prin diabet zaharat ti p 2 crește 

atât în plan mondial, cât și naţional, creștere ce 
este infl uenţată de multi pli factori, dar și de 
speranţa de viaţă în creștere a populaţiei.

Diabetul zaharat de ti p 2 consti tuie o pro-
blemă de sănătate publică prin mortalitatea 

crescută, complicaţiile deosebit de severe, inca-
pacitatea de muncă indusă, dependenţă și ade-
sea handicap în plan social, cu costuri fi nan ciare 
foarte mari pentru sistemul de sănătate și 
scăderea calităţii vieţii pentru pacient.

Diabetul zaharat de ti p 2 (DZ ti p 2) este o 
afecţiune monitorizată în asistenţa medicală 
primară, împreună cu specialistul în boli 
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metabolice printr-un program al Ministerului 
Sănătăţii Publice.

Boala are un impact deosebit asupra pacien-
tului, familiei și comunităţii prin problemati ca:

Medicală• 
Epidemiologică• 
Economico-fi nanciară• 
Socială• 

Din punct de vedere medical apar o multi -
tudine de probleme pentru pacientul diabeti c 
cu posibilitatea complicaţiilor:

Cardiovasculare• 
Neurologice• 
Renale• 
Organe de simţ etc.• 

În plan epidemiologic se disti ng:
Morbiditatea în conti nuă creştere• 
Mortalitatea aproape dublă faţă de non-• 
diabeti ci
Speranţa de viaţă crescută• 

Mortalitatea este mai crescută în plan mon-
dial la femei faţă de bărbaţi, cu excepţia Europei, 
unde e mai crescută la bărbaţi faţă de femei.

Prevalenţa actuală (2010) a DZ în lume 
plasează România la o valoare moderată, de 
5-7%. Esti mările pentru 2030 indică o creştere 
globală a prevalenţei, cu o valoare de 7-9% a 
acesteia în România.

Din implicaţiile economico-fi nanciare reţinem:
Cheltuieli în depistare, tratament, ambu-• 
lator
Cheltuieli prin internări repetate, compli-• 
caţii
Cheltuieli prin apariţia unor urgenţe• 
Cheltuieli prin acti vităţi de profi laxie• 
Cheltuieli pe programe de cercetare• 

Pe plan social:
Capacitate de muncă adesea redusă• 
Incapacitate temporară de muncă crescută• 
Adesea dependenţă, handicap prin com-• 
pli caţii
Calitatea vieţii alterată• 
Problemati ca integrării sociale a acestor • 
pacienţi

Monitorizarea pacientului cu diabet zaharat 
ti p 2 intră azi şi în responsabilitatea medicului 
din asistenţa medicală primară implicând o bună 
cunoaştere a problemati cii, investi garea facto-
rilor de risc, combaterea sau diminuarea lor, 
descoperirea precoce a cazurilor noi şi o bună 
supraveghere în teritoriu şi ti mp a pacienţilor cu 
diabet zaharat.

METODOLOGIA LUCRĂRII
A fost evaluată populaţia adultă a unui 

cabinet de medicina familiei de 1640 persoane, 

investi gată clinic şi paraclinic complex pentru 
stabilirea prevalenţei afecţiunii, a distribuţiei ei, 
a complicaţiilor şi a unor corelaţii calculate cu 
alţi factori de risc.

Datele pacienţilor au fost obţinute din:
Anamneză• 
Parametri somati ci: înălţime, greutate (cal-• 
culare IMC), circumferinţă abdominală
Măsurarea TA• 
Date culese: clinic, paraclinic, chesti onar • 
PNESS, prevenţie

Metodele stati sti ce aplicate au inclus:
Variabile folosite: canti tati ve, calitati ve• 
Calculare frecvenţe, procente, prevalenţe• 
Reprezentări grafi ce: circulare, liniare, • 
pira midale, conice, histograme
Teste stati sti ce: test t “student” (variabile • 
canti tati ve), test chi-pătrat (variabile cali-
tati ve), test Z (procente)

Analiza corelaţiei (coefi cient de corelaţie 
Pearson).

REZULTATELE CERCETĂRII 
Per total în populaţia studiată au fost 87 de 

pacienţi cu DZ, dintre care 3 cu DZ ti p 1. Grupul 
„DIAB“ a inclus cei 84 de pacienţi, bărbaţi şi 
femei, cu DZ ti p 2. Grupul DB a reprezentat 
bărbaţii cu DZ ti p 2, în număr de 45, iar DF 
femeile din grupul DIAB, în număr de 39.

TABELUL 1. Clasifi carea pacienţilor studiaţi

Numărul total de pacienţi (n) 1640
Diabet zaharat tip 1 3
Diabet zaharat tip 2 (DIAB) 84
Bărbaţi (DB) 45
Femei (DF) 39

TABELUL 2. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă 
şi sex

Grupa de vârstă Bărbaţi Femei Total
20-29 ani 134 132 266 (16.22%)
30-39 ani 220 117 337 (20.55%)
40-49 ani 129 108 237 (14.45%)
50-59 ani 221 170 391 (23.84%)
60-69 ani 139 96 235 (14.33%)
≥70 ani 72 102 174 (10.61%)
Total 915 725 1640

TABELUL 3. Distribuţia DIAB pe grupe de vârstă şi sex

Grupa de vârstă Bărbaţi Femei Total
20-29 ani 0 0 0
30-39 ani 1 0 1 (1.19%)
40-49 ani 1 3 4 (4.76%)
50-59 ani 17 15 32 (38.10%)
60-69 ani 16 9 25 (29.76%)
≥70 ani 10 12 22 (26.19%)
Total 45 39 84
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Rezultatele obţinute indică următoarele:
O prevalenţă a DZ ti p 2 de 5,12% (fi g. 1), mai 

mare la femei (5,38%) - cu speranţa de viaţă mai 
mare - faţă de bărbaţi (4,92%), fără diferenţe 
semnifi cati ve stati sti c (p>0.05),

Riscul geneti c a fost înregistrat la 27,38% 
dintre pacienţi (fi g. 4), iar la pacienţii cu AHC de 
diabet zaharat, vârful de debut a fost cu o 
decadă mai ti mpuriu (fi g. 5).

FIGURA 1. Prevalenţa DZ în populaţia studiată, la 
bărbaţi (a) și femei (b)

a b

vârsta medie a pacienţilor cu DZ ti p 2  −
este de 62,9±10,6 ani, la bărbaţi: 62,8 ± 
10,3 ani (30...87), la femei: 62,9 ± 11.1 
ani (42... 82)
vârsta de debut a bolii 55,5±11 ani, cu o  −
vechime a DZ de 7,3±5,2 ani (cu extreme 1 
și 24 de ani), la bărbaţi: 55,3±10,8 ani (27... 
78), la femei: 55,9±11,4 ani (39... 81)

Prevalenţa DZ crește semnifi cati v cu vârsta, cu 
o creștere importantă la grupa 50-59 de ani (fi g. 2) 
și un debut mai devreme al bolii la femei (fi g. 3).

FIGURA 2. Prevalenţa DZ pe grupe de vârstă, în popu-
laţia studiată

FIGURA 3. Prevalenţa DZ pe grupe de vârstă la bărbaţi 
și femei

FIGURA 4. Antecedentele heredo-colaterale în grupul 
DIAB

FIGURA 5. Vârsta de debut a DZ la pacienţii cu/fără 
AHC de diabet zaharat

DZ ti p 2 este însoţit de exces ponderal – 
89,29% dintre cazuri (fi g. 6), reprezentat de obe-
zitate în 59,53% dintre cazuri, mai des obezitate 
gr. I (42,86%) – fi g. 7, obezitatea fi ind mai frec-
ventă la femei (66,67%)

FIGURA 6. Excesul ponderal la pacienţii DIAB

FIGURA 7. Distribuţia pacienţilor diabeti ci după grupe 
ponderale de IMC
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Pacienţii au fost clasifi caţi în grupe de efort fi zic în 
funcţie de gradul de implicare în acti vităţi fi zice la 
locul de muncă, în ti mpul liber, respecti v dacă prac-
ti cau un sport în mod constant. Astf el au existat 4 
clase de efort posibile: sedentari (efort minim), efort 
fi zic ușor, efort fi zic mediu și efort fi zic intens (în 
această clasă nu s-a încadrat nici un pacient DIAB).

Un factor de risc important, sedentarismul ca 
sti l de viaţă și nivel de acti vitate fi zică, se regă-
sește la 70,23% din pacienţii cu DZ ti p 2 (fi g. 8).

Hipertensiunea arterială (HTA) a avut o pre-
valenţă de 88,1% în grupul DIAB (semnifi cati v 
mai mare decât în populaţia cabinetului – 
23,41%), normotensivi fi ind doar 10 pacienţi 
DIAB (11,9%). Ponderea cea mai mare (peste 
50% din grupul DIAB) o are HTA gr. II. 

FIGURA 8. Clasifi carea pacienţilor DIAB după gradul de 
acti vitate fi zică

În privinţa distribuţiei grupelor ponderale în 
funcţie de gradul de acti vitate fi zică, un procent 
de doar 36% dintre pacienţii acti vi erau obezi, în 
ti mp ce în rândul pacienţilor sedentari, un pro-
cent aproape dublu (69,49%) erau obezi, dife-
renţă stati sti c semnifi cati vă (fi g. 9).

FIGURA 9. Statusul ponderal la pacienţii DIAB seden-
tari vs. acti vi

La vârste înaintate majoritatea pacienţilor 
sunt pensionari la limită de vârstă, dar 3,57% din 
pacienţii cu DZ ti p 2 sunt pensionari pe caz de 
boală, iar 5,95% prezintă un grad de handicap 
(fi g. 10), pondere ce în rândul sedentarilor ati nge 
valori duble (11,84%).

FIGURA 10. Afectarea integrării în muncă şi societate a 
pacienţilor DIAB

FIGURA 11. HTA la pacienţii DIAB

Alţi factori de risc precum fumatul (21,43%), 
consumul exagerat de alcool (22,62%), hiperco-
lesterolemia (media 208,81 mg%) asociaţi DZ 
cresc riscul complicaţiilor, handicapului și morta-
lităţii (fi g. 12, tab. 4).

FIGURA 12. Distribuţia pacienţilor diabeti ci după 
fumat și consum de alcool

Complicaţiile cronice degenerati ve, corelate 
cu anii de evoluţie a bolii, înregistrează valori 
îngri jorătoare (fi g. 13). Prevalenţa complicaţiilor 
diabetului a fost calculată pornind de la preva-
lenţa cardiopati ei ischemice în grupul DIAB (39 
de cazuri, adică 46,43%), a nefropati ei diabeti ce 
(14 cazuri, respecti v 16,67%), a reti nopati ei dia-
beti ce neproliferati ve sau proliferati ve (11 ca-
zuri, adică 13,1%), şi a polineuropati ei senzi ti ve 
distale şi/sau neuropati ei vegetati ve (15 cazuri, 
respecti v 17,85%). Poate exista o subdiag nos-
ti care a complicaţiilor microangiopate care ne-
cesită trimitere la specialist, cu examinări para-
clinice şi de laborator dedicate, necesare pentru 
confi rmarea diagnosti cului.

Privind prevalenţa complicaţiilor DZ în funcţie 
de statusul ponderal (fi g. 14), se remarcă o 
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tendinţă crescătoare a acesteia de la normo-
pondere spre obezitate, precum şi creşterea mai 
accentuată a prevalenţei complicaţiilor macro-
angiopate.

TABELUL 4. Complicaţiile cronice corelate cu factorii de risc

Grupa de risc Macroangiopatie Microangiopatie Capacitate de muncă, 
handicap

Fumat + consum 
alcool (5 pacienţi)

100 % 
(5 pacienţi) !

100% 
(5 pacienţi)!

1 pensionar pe caz de 
boală

Fumat 
(13 pacienţi)

10 pacienţi 
(76,9%)

7 pacienţi 
(53.8%)

2 handicap, 1 pensionar 
pe caz de boală

Consum alcool 
(14 pacienţi)

7 pacienţi (50%) 3 pacienţi (21,4%)

FIGURA 13. Prevalenţa complicaţiilor microangiopate 
şi macroangiopate la grupul DIAB

FIGURA 14. Prevalenţa complicaţiilor la pacienţii dia-
beti ci funcţie de statusul ponderal

Reprezentând grafi c prevalenţa complicaţiilor 
DZ după gradul hipertensiunii arteriale (fi g. 15), 
se observă un trend crescător al prevalenţei 
acestor complicaţii (în special macroangiopate, 
dar şi microangiopate) după gradul HTA.

Analiza corelaţiei
Corelaţia glicemie-HbA1c (fi g. 16) este 

directă, de intensitate medie (r=0,695) şi stati sti c 
semnifi cati vă (p<0,05).

Corelaţia IMC – circumferinţă abdominală 
(fi g. 17) este directă, de intensitate medie 
(r=0.601) și stati sti c semnifi cati vă (p<0.05).

FIGURA 15. Prevalenţa complicaţiilor DZ în funcţie de 
gradul HTA asociate

FIGURA 16. Analiza corelaţiei glicemie - HbA1c

Circumferinţa abdominală

FIGURA 17. Analiza corelaţiei IMC - circumferinţă 
abdominală
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Există o corelaţie directă de intensitate mo-
derată (r>0,5, < 0,75; p<0,05) atât între: 

a) valoarea hemoglobinei glicozilate ca indi-
cator al glicemiei pe termen mediu-lung (% din 
Hb) şi glicemia serică, indicator al glicemiei pe 
termen scurt (mg/dL), cât şi între 

b) IMC ca indicator general al statusului pon-
deral şi circumferinţa abdominală ca indicator al 
obezităţii viscerale.

În concluzie, pacientul diabeti c, în afara afec-
ţiunii de bază:

asociază o multi tudine de alţi factori de • 
risc cardiovasculari sau metabolici
adesea evoluează spre complicaţii• 
microangiopati e• 
macroangiopati e• 
sumează o multi tudine de alte afecţiuni • 
cronice

Toate acestea fac necesară o monitorizare 
atentă şi permanentă a acestor pacienţi, o con-
siliere a lor şi a familiei din care provin, pre cum 
şi un tratament nonfarmacologic şi far ma cologic 
adaptat fi ecărui bolnav în parte.

Monitorizarea pacienţilor cu diabet zaharat 
ti p 2 în Medicina Familiei necesită:

un control glicemic între 80-140 mg% şi • 
HbA1c<6.5%
educaţia pacientului• 
alimentaţie adecvată, cu regim alimentar • 
adaptat fi ecărui caz
sti l de viaţă cu odihnă, exerciţiu fi zic adap-• 
tat, combaterea fumatului, seden taris-
mului, a consumului exagerat de alcool, 
de sare, cafea în exces
medicaţia conform algoritmului stabilit de • 
specialist, în funcţie de valorile glice mice.
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