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Resumo 
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica muito comum na população idosa. 
É considerado um importante problema de saúde, uma vez que freqüentemente 
está associado a complicações que comprometem a produtividade, a sobrevida 
dos pacientes e a qualidade de vida. O presente estudo visa avaliar complicações 
crônicas do Diabetes Mellitus tipo II em idosos, cadastrados na Associação de 
Diabéticos de Ilha Solteira (ADIS/SP), segundo dados sócio-demográficos e 
clínicos. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem 
quantitativa. A amostra foi composta por 100 idosos com idade igual ou superior a 
60 anos. A coleta de dados ocorreu durante os meses de abril a novembro de 
2008 no município de Ilha Solteira – SP. Os dados foram coletados por meio de 
entrevista domiciliar. Todos os preceitos éticos foram seguidos. Em relação aos 
resultados obtidos, observou-se que, a idade variou de 60 a 89 anos, 60% 
estavam na faixa etária de 60 a 69 anos, (67%) eram do sexo feminino , tinham de 
1 a 3 anos de escolaridade (35%). Em relação aos dados clínicos, o tempo de 
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) variou de 1 a 40 anos, (89%) 
realizavam tratamento medicamentoso e (34%) faziam uso da insulina NPH. Em 
relação às patologias associadas, 82% tinham pelo menos uma patologia 
associada a DM. Referente às complicações crônicas (18%) apresentavam 
macroangiopatias como: Insuficiência Coronariana; Insuficiência Cardíca 
Congestiva; Infarto Agudo do Miocárdio; Acidente Vascular Encefálicoe (53%) 
apresentavam microangiopatias, sendo as principais: Nefropatias, Neuropatias e 
Retinopatias. Conclui-se que a maioria dos idosos apresentava algum tipo de 
complicações crônicas relacionadas ao Diabetes Mellitus tipo II observou-se um, 
numero elevado de idosos com microangiopatias. Estudos dessa natureza são 
necessários para que se obtenha um panorama de saúde da população, e desta 
forma proporcionar um atendimento de melhor qualidade. 
Kyewords: Cronic Complicatins; Assessment; Elderly   

 
 

INTRODUÇÃO 

Em geral, a senescência não provoca nenhum problema, mas o convívio com as doenças 
crônicas pode afetar a funcionalidade das pessoas idosas (Viegas, 2009). O termo 
¨condição crônica¨ abrange as doenças não-transmissíveis, como as cardiopatias, o 
diabetes, os distúrbios mentais e as deficiências físicas. As doenças crônicas são a maior 
causa de morte e invalidez no mundo atualmente em 2005, o número de pessoas 
acometidas superava os 35 milhões (Viegas, 2009). 

As complicações crônicas são as principais responsáveis pela morbidade e mortalidade dos 
diabéticos.  A incapacidade física, na pessoa diabética, decorre do desenvolvimento de 
lesões crônicas nos vasos sangüíneos e nervos afetando principalmente, rins, retina, 
artérias, cérebro e nervos periféricos. Além disso, a pessoa está sujeita as complicações de 
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natureza aguda, caracterizadas por crises de hipoglicemia ou hiperglicemia (Gross et al. 
1999). 

Dentre as complicações crônicas, as doenças cardiovasculares, nefropatias, neuropatias, 
retinopatias e amputações são as principais responsáveis pela morbidade e mortalidade dos 
pacientes diabéticos (Ministério da Saúde, 2006). 

As complicações crônicas são classificadas em microvasculares – retinopatia, nefropatia e 
neuropatia – e macrovasculares – doença arterial coronariana, doença cerebrovascular e 
vascular periférica. Os mecanismos fisiopatológicos dessas complicações não estão bem 
esclarecidos, mas a duração do DM e seu controle interagem com outros fatores de risco, 
determinando o curso da micro e da macroangiopatia (Ministério da Saúde, 2006). 

A população mundial está envelhecendo rapidamente e a prevalência de diabetes chega a 
proporções epidêmicas (International Diabetes Federation, 2006). O diabetes mellitus (DM) 
na população idosa coloca desafios únicos, por acarretar custos não apenas financeiros 
para o Estado e para os setores produtivos, em virtude da perda da mão-de-obra por 
incapacidade e morbidade, mas também para as famílias, que pagam os custos médicos e o 
ônus da redução da qualidade de vida, e para os profissionais de saúde, que se sentem 
frustrados devido aos resultados e ao desperdício de recursos (OMS, 2003). 

Embora represente 50% de todos os casos de DM, o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é o 
principal tipo que acomete os idosos e atinge cerca de 20% dessa população, significando 
um sério problema para o sistema de saúde pública.(Zaguri et al. 2008; Maddigan, et al. 
2006). Estima-se que, no Brasil, 7,6% da população urbana entre 30 e 69 anos apresentem 
DM, sendo que 46% destes não sabem ser portadores, de acordo com o censo realizado 
pelo Ministério da Saúde em 1989 (Malerbi et al. 1992). O DM2 geralmente está associado a 
indivíduos com história familiar pregressa, com adiposidade abdominal, hipertensos e 
dislipidêmicos (Perez-Cardonna et al. 2001). 

São poucos os estudos que fazem um diagnóstico de saúde do idoso, e as informações 
sobre prevalência de doenças crônicas são escassas. A precariedade dos estudos de base 
populacional e de indicadores de morbimortalidade do DM na população idosa brasileira não 
se justifica devido à relevância do DM e do envelhecimento populacional para a saúde 
pública (Viegas, 2009 ). 

Dessa forma, esse estudo teve como objetivo avaliar complicações crônicas do Diabetes 
Mellitus tipo II em idosos, cadastrados na Associação de Diabéticos de Ilha Solteira 
(ADIS/SP), segundo dados sócio-demográficos e clínicos, para que dessa forma se obtenha 
um panorama de saúde dessa população, e assim proporcionar um atendimento integral e 
com melhor qualidade.    

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa. O 
estudo foi desenvolvido no município de Ilha Solteira. A amostra foi composta por 70 idosos 
com idade igual ou superior a 60 anos. Teve como critérios de inclusão: 1. Ter idade igual 
ou superior a 60 anos; 2. Ter diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo II; 3. Estar 
cadastrado na Associação dos Diabéticos de Ilha Solteira (ADIS) e 4. Aceitar participar da 
pesquisa com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como 
critérios de exclusão: 1. Possuir déficit auditivo acentuado e 2. Possuir problemas cognitivos 
ou mentais graves. 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de abril a novembro de 2008. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista no domicílio dos idosos no município de Ilha Solteira – SP. 

Os dados coletados em todas as fases do estudo foram digitados em um banco de dados 
específico, criado para o projeto. Posteriormente, os dados foram transferidos para planilha 
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eletrônica, utilizando o programa Excel®, onde foi realizada uma conferência minuciosa de 
todas as informações, sendo corrigidos os erros de digitação encontrados. 

No primeiro contato com o sujeito da pesquisa foi abordado os objetivos do presente estudo 
e foi solicitada a assinatura do TCLE em duas vias. Após o consentimento, foi agendada 
nova visita domiciliária, na qual foram aplicados o instrumento para coleta de dados. 

O instrumento era composto pelos seguintes itens: identificação, dados sócio-demográficos, 
dados clínicos, fatores de risco, descendentes familiares e complicações crônicas do DM 
tipo II. 

Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  Todo o processo da pesquisa obedeceu aos 
princípios éticos dispostos na Resolução n. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, do 
Ministério da Saúde, garantindo aos participantes, entre outros direitos, o seu consentimento 
livre e esclarecido, sigilo das informações e privacidade. 

RESULTADOS 

Características Sócio-demográficas 

Em relação aos resultados, observou-se que a idade variou de 60 a 89 anos, sendo que, 
60% tinham de 60 a 69 anos, 38% 70 a 79 anos e 2% 80 a 89 anos. Dos entrevistados 67% 
dos idosos eram do sexo feminino e 33% sexo masculino, 99% eram de nacionalidade 
brasileira e 1% japonês (procedência e profissão); 64% eram casados, 28% viúvos, 7% 
divorciado e 1% amasiado; 40% dos idosos tinham acima de cinco filhos, 20% quatro filhos, 
22% três filhos, 10% dois filhos, 8% um filho; 61% eram católicos, 32% evangélicos, 3% 
testemunha de Jeová, 2% espíritas, 2% não tinham religião; 35% tinham de 1 a 3 anos de 
escolaridade, 33% de 4 a 7 anos, 17% de 8 a 11 anos, 15% eram analfabetos; 89% 
moravam com familiares e 11% moravam sozinhos; 61% eram aposentados, 12% 
pensionistas,  11% atividade não remunerada, 10% desempregados, 6% atividade 
remunerada; 62% possuíam renda mensal de 1 a 3 salários mínimos, 16% de 4 a 5 salários 
mínimos, 14% até 1 salário mínimo, 5% mais de 5 salários mínimos e 3% não souberam 
informar.  

Dados clínicos 

O tempo de diagnóstico de DM tipo II variou de 1 mês a 40 anos, sendo que destes a 
maioria estava na faixa de 10 a 20 anos; 69% dos entrevistados faziam parte da Associação 
dos Diabéticos de Ilha Solteira e 31% não faziam parte da Associação; 89%  realizavam 
tratamento medicamentoso, sendo os medicamentos mais utilizados o glicefor 850mg e o 
glibenclamida 5mg;  34% faziam uso da insulina NPH. Vale destacar que somente 24% 
realizavam controle glicêmico diário. Em relação as patologias associadas, 82% tinham pelo 
menos uma patologia associada a DM  e destes, 82% tinham Hipertensão Arterial; 77% dos 
entrevistados faziam uso de medicamentos não associados a DM. 

Fatores de risco 

Verificou-se que, 92% dos entrevistados não fumavam e 90% ingeriam bebida alcoólica, e 
destes, 90% bebiam ocasionalmente. Vale enfatizar que 32% dos idosos entrevistados 
apresentavam Dislipidemia e 12% não sabiam informar. Com relação aos antecedentes 
familiares 61% tinham pessoas obesas na família, 70% tinham pessoas hipertensas na 
família, 67% tinham pessoas diabéticas na família e apenas 32% tinham pessoas com 
problemas cardíacos na família. Dentre as atividades de lazer e práticas de esporte, 55% 
assistiam TV muito freqüentemente, 58% ouviam radio, 66% mantinham o hábito de leitura, 
84% não jogavam nenhum tipo de jogos de salão, 31% faziam algum tipo de atividade 
manual, 43% realizavam caminhadas, 73% cuidavam de plantas, 44% cuidavam de animais, 
92% não participavam de Bailes da Terceira Idade, 94% não praticavam nenhum tipo de 
esporte. Em relação as atividades físicas, a maioria (58%) realizavam algum tipo de 
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atividade, destes 78% faziam caminhadas pelo menos 1 vez por semana, no mínimo 30 
minutos. 

Complicações Crônicas do DM tipo II 

Observou-se que, 18% dos entrevistados possuem Macroangiopatias, sendo que as mais 
referidas foram Insuficiência Coronariana e Infarto Agudo do Miocárdio; já quanto as 
microangiopatias representaram 53% dos entrevistados, sendo a Retinopatia a de maior 
prevalência entre os idosos diabéticos. A maioria dos idosos (90%) não possuíam cuidador, 
apenas 18% é dependente de cuidadores para realizar alguma atividades de vida diária, 
somente 22% tem no DM tipo II uma patologia limitante. Vale destacar que, 89% utilizam 
hipoglicemiantes correta e diariamente e que 65% seguem com rigor a dieta específica. 
Verificou-se que, apenas 30% dos entrevistados já necessitaram ser atendido por uma 
hipo/hiperglicemia de maneira emergencial. Em relação ao pé diabético, 84% tinham 
sensibilidade nos pés, 13% já apresentaram úlcera no pé e 97% não apresentavam não 
apresentaram úlcera no pé ou membro inferior no momento da entrevista. 

DISCUSSÃO 

Durante o processo de envelhecimento, são observadas alterações metabólicas, com 
elevada alteração glicêmica pós-prandial. A hiperglicemia assintomática, que ocorre vários 
anos antes do diagnóstico, pode comprometer órgãos e sistemas passíveis de alterações 
micro e macrovasculares, sendo importante a investigação clínica (Brown et al. 2003) 

O controle inadequado do diabetes ao longo dos anos da doença representa ameaça a vida 
do paciente, pois favorece a precocidade e riscos de doenças coronarianas, acidentes 
vasculares encefálicos, macroangiopatias e microangiopatias, entre outras (Ministério da 
Saúde, 2001).  

Observou-se neste estudo que mais da metade da amostra apresentou pelo menos uma 
complicação crônica. Dessas, as macroangiopatis corresponderam a 18% sendo que as 
mais referidas foram Insuficiência Coronariana e Infarto Agudo do Miocardio e as 
microangiopatias correspondem a 53% dos casos, sendo a Retinopatia a de maior 
prevalência entre os idosos diabéticos.  

Alguns estudos relatam que os pacientes com DM do tipo 2 têm um risco quatro vezes maior 
de ter doença vascular periférica (DVP) em relação a não diabéticos (CDC 1998; Scheffel et 
al. 2004). Pessoas com diabetes apresentam elevado risco de doença vascular 
aterosclerótica, como as doenças coronarianas, arterial periférica e vascular cerebral. As 
complicações crônicas do DM são as principais responsáveis pela morbidade e mortalidade 
dos pacientes diabéticos ( Oliveira, 2003). As doenças cardiovasculares representam a 
principal causa de morte (52%) em pacientes diabéticos do tipo 2 (Nathan el al. 1997). 
Essas complicações macroangiopáticas podem ocorrer mesmo em estágios precoces da 
doença e se apresentam de forma mais difusa e grave do que em pessoas sem essa 
condição (Nathan el al. 1997). 

Com relação aos aspectos físicos, vários fatores podem interferir na QV do idoso diabético. 
A dor crônica se apresenta como uma condição comum na população em geral, porém 
denota um aumentando com o avançar da idade. A prevalência de dor crônica em idosos 
diabéticos é um importante problema, apesar de ser pouco avaliada até o momento. (Krein, 
et al. 2005). Sendo todos esses dados corroborados com o presente estudo.  

No que diz respeito à escolaridade e hábitos de vida o presente estudo revela, que os 
idosos que possuem maior indice de escolaridade são mais esclarecidos a respeito da 
patologia e suas complicações, e que os habitos de vida influem muito a respeito da 
qualidade de vida e uma diminuição das complicações, onde os sujeitos que possuem 
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habitos mais saudáveis tanto alimentares quanto físicos possuem uma resposta mais 
positiva frente as complicações crônicas. 

Em relação à composição familiar, obtivemos que a maioria (89%) dos sujeitos mora com 
mais de uma pessoa, o que pode colaborar para a adesão do tratamento, uma vez que o 
apoio familiar representa um fator importante no cuidado da pessoa portadorade doença 
crônica, pois os familiares deverão estar envolvidos no cuidado, visando obter um melhor 
controle metabólico Concordamos que a família influencia e ajuda no controle do diabetes 
mellitus, pois, quando acompanhado e apoiado, o paciente apresenta maioria de são ao 
tratamento e melhora do controle metabólico (Valenciaga et al. 2005). 

As complicações crônicas se apresentam de forma efetiva na vida dos idosos diabéticos 
denotando a importância de uma melhor avaliação desse grupo populacional e um olhar 
clínico pautado em estudos direcionados a essa população 

Conclusão 

O conjunto de dados obtidos nesta avaliação apontam que as complicações crônicas 
apresentam um alto índice entre idosos portadores de diabetes Mellitus tipo II. Considerando 
que o DM é mais freqüentemente diagnosticado em pacientes acima de 40 anose que a 
população brasileira apresenta um aumento na sobrevida, os resultados desse estudo 
apontam para necessidade de se reforçar, junto aos serviços básicos de saúde, as medidas 
e ações de saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde, que visem a  redução dos fatores 
de risco e o impacto dessas complicações na qualidade de vida dos portadores de diabetes 
Tipo 2, para que os mesmos possam ter  uma melhor condição de vida. 
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