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RESUMO

Introdução: A prevenção das doenças crônicas não transmissíveis

características da população idosa envolve o controle dos fatores de risco

modificáveis através das mudanças nos hábitos de vida inadequados. Objetivo:
Analisar o Perfil da População de Idosos do município de Goiânia, incluindo a

relação entre glicemia, componentes do perfil lipídico e qualidade de vida.

Métodos: A população alvo foi constituída de 220 idosos, não

institucionalizados que forneceram dados de peso, altura, hábitos de vida e

doenças autorreferidas, os quais responderam ao questionário de qualidade de

vida SF-36 e cujo sangue foi coletado para realização de glicemia de jejum e

perfil lipídico. Resultados: A partir da análise dos dados obteve-se que 61,4%

dos idosos (135/220) eram do sexo feminino. Apenas 25,9% (57/220) relataram

a prática de pelo menos uma atividade física; 7,7% (17/220) faziam uso de

hipolipemiantes. A mediana do colesterol total foi de 195,5 mg/dL, do HDL-

colesterol foi de 40 mg/dL e para os triglicérides de 145 mg/dL. A média do

colesterol total dos 17 idosos que faziam uso de hipolipemiantes foi de 161,17

mg/dL, do HDL-colesterol de 42,4 mg/dL e do triglicérides, 161,3 mg/dL. O IMC

foi ≥30 para 12,2% (27/220) dos idosos, sendo que a mediana da concentração

dos triglicerídeos foi de 181mg/dL, enquanto que para aqueles com IMC <30

(n=184) a mediana foi de 144mg/dL (48,0-491,0; dp=79,8) (p>0,05). A

frequência de hiperglicemia foi 13,6% (30/220) e 16,5% (36/220) apresentaram

hiperglicemia intermediária. A ingestão de bebida alcoólica interferiu na taxa de

glicemia dos idosos estudados (p<0,05). Idosas obesas e com baixa atividade

física apresentavam diabetes autorreferida com mais frequência do que idosos

do sexo masculino (p<0,05). Com relação à qualidade de vida segundo o

questionário SF-36 o diabetes autorreferido influenciou os aspectos sociais dos

idosos. Idosos obesos apresentaram os aspectos emocionais prejudicados e

idosos que fumavam de forma abusiva apresentaram complicações para a

saúde mental (p<0,05). Conclusões: Os resultados permitem concluir que

tanto a hiperglicemia quanto as dislipidemias em idosos atingem patamares que

demonstram a necessidade de intervenção imediata por meio de promoção de

políticas de saúde pública, no município pesquisado, tanto na atenção em

saúde como na tomada de medidas preventivas que visem à abordagem global
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dos fatores de risco para estas doenças e consequente melhoria da qualidade

de vida.

Descritores: idoso, lipídes, qualidade de vida, hiperglicemia, prevenção de

doenças.
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ABSTRACT

Introduction: The prevention of chronic diseases of the elderly population

characteristics involves the control of modifiable risk factors through changes in

lifestyle inadequate.Objective: Analyze the Elderly Population Profile of the

municipality of Goiânia, including the relationship between glucose, lipid profile

components and style of life. Methods: The target population consisted of 220

elderly, noninstitutionalized who provided data on weight, height, lifestyle, and

self-reported diseases, which responded to the SF-36 questionnaire and whose

blood was collected to perform fasting and lipid profile. Results: From the data

analysis it was found that 61.36 % of the elderly (135/220) were female. Only

25.9 % (57 /220) reported the practice of at least one physical activity; 7.72 %

(17 /220) were taking lipid-lowering. The median total cholesterol was 195.5 mg/

dL; HDL-cholesterol was 40 mg/dL and triglycerides of 145 mg/dL. The mean

total cholesterol of 17 seniors who were taking lipid-lowering was 161.1 mg/dL,

HDL-cholesterol of 42.4 mg/dL and triglycerides, 161.3 mg/dL. BMI was ≥ 30 to

12.2 % (27 /220) of the elderly, with a median concentration of triglycerides was

181 mg/dL, while for those with BMI<30 (n=184) the median was 144mg/dL

(48.0 to 491.0 SD=79.8) (p > 0.05). The frequency of hyperglycemia was

13.60% (30/220) and 16.5% (36/220) had intermediate hyperglycemia. The

ingestion of alcohol interfered with blood sugar of the elderly (p < 0.05). Obese

and elderly had low physical activity self-reported diabetes more often than

elderly males (p < 0.05). Regarding quality of life according to the SF-36

questionnaire self-reported diabetes influenced the social aspects of the elderly.

Obese elderly had harmed the emotional aspects and older who smoked

improperly presented complications for mental health (p < 0.05). Conclusions:

The results indicate that both hyperglycemia and dyslipidemia in elderly

reach levels that demonstrate the need for immediate intervention by means

of promoting public health policies, the city studied, both in health care and in

taking preventive measures aimed at comprehensive approach to risk factors

for these diseases and thereby improving the quality of life.

Keywords: Elderly, lipids, quality of life, hyperglycemia, disease prevention.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Envelhecimento Populacional
O envelhecimento populacional é um processo mundial normal e, que

acontece de maneira inevitável, gradual, contínua e irreversível levando às

mudanças em todos os setores da vida humana. Com o despertar da sociedade

para o seu envelhecimento e a necessidade de orientar as políticas para essa

faixa da população, o estudo da qualidade de vida passou a ser de grande

interesse por todas as áreas que direta ou indiretamente estão relacionadas ao

ser humano e ao seu bem estar (RAUCHBACH, 2002; JOIA, 2007;

AGOSTINHO, 2008; CARVALHO, 2008; MIRANDA, 2008; LIMA, et al., 2009).

Globalmente, o número de pessoas com 60 anos ou mais está

crescendo mais rápido que as outras faixas etárias da população e deverá mais

que triplicar até 2100, passando de 841 milhões em 2013 para 2 bilhões em

2050 e perto de 3 bilhões em 2100. Além disso, 66 por cento das pessoas mais

velhas do mundo vivem nas regiões menos desenvolvidas e, em 2050, deverá

atingir 79 por cento da população mundial. Em 2100, esse número chegará a 85

por cento (UNITED NATIONS, 2013).

O envelhecimento populacional pode levar a dois importantes

marcadores que definem uma pessoa idosa conforme é descrita: (1) definição

na esfera jurídica descrita em diversos pontos do texto constitucional, em

especial, no Estatuto do Idoso que delimita o termo “idoso”, as pessoas com

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e do ponto de vista econômico (2)

circunstância que ocorre aos 60 anos geralmente é o período no qual a pessoa

passa da população economicamente ativa (PEA) para a população

economicamente inativa (PEI) ou não economicamente ativa (PNEA)(BRASIL,

2003; CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETO, 2006).

No Brasil, o envelhecimento populacional surgiu de forma radical e

bastante acelerada a partir da década de 60, sendo que no ano de 2000,

segundo o censo, o número de indivíduos idosos era 35,6% maior em relação

ao ano de 1991 e as projeções indicam que em 2020, o Brasil será o sexto país

do mundo em número de idosos (VERAS, 2003; FRANCIONI, 2007; VICTOR,

2007; VERAS, 2007; BRASIL, 2008).
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A população idosa brasileira, no período de 2000 a 2050, para as

Nações Unidas de 7,8% atingirá 23,6% da população brasileira (WRONG &

CARVALHO, 2006).  E para o IBGE (2013b) em 2050 haverá 13.748.708 idosos

no Brasil. Esse processo de transição demográfica é sinônimo do alargamento

no topo e estreitamento na base da pirâmide etária com a progressão do tempo.

Portanto, segundo o critério da Organização Mundial da Saúde (OMS),

não se pode considerar o Brasil como um país de jovens, pois sua população

com mais de 60 anos já ultrapassou 7% da população total, constituindo um dos

maiores desafios da saúde pública contemporânea (BRASIL, 2008).

O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da

expectativa de vida, devido aos avanços tecnológicos, como melhorias na

moradia, alimentação, saneamento básico; científicos na área da medicina, e à

redução da taxa de natalidade associada ao declínio acelerado das taxas de

fecundidade (MORAES, 2012; BRASIL, 2013). A redução da taxa de natalidade

se deve ao desempenho econômico, taxa de escolaridade e as inovações

tecnológicas disponíveis neste período, principalmente, a ampliação do acesso

aos anticoncepcionais (ALVES, 2008; MINAS GERAIS, 2006; LITVOC, 2004).

Essa elevação no número de indivíduos idosos alterou o cenário

epidemiológico brasileiro, onde se observa que o percentual de óbitos por

doenças infecciosas é superado pela taxa de óbitos por doenças crônicas não

transmissíveis como diabetes, doenças cardiovasculares, aos cânceres, aos

acidentes e às doenças infecciosas que respondiam por 46% das mortes em

1930, em 2003 foram responsáveis por apenas 5% da mortalidade. Segundo a

Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2020, as condições crônicas

serão responsáveis por 60% da carga global de doença nos países em

desenvolvimento (OMS, 2003; BRASIL, 2006).

Em Goiás, como também em Goiânia, o aumento da população idosa é

um fato constatado. Segundo o Censo Demográfico de 2010, a população idosa

do Estado de Goiás corresponde a 560.451 (9,3%) do total da população do

Estado, sendo o número de mulheres (292.408), superior aos homens

(268.043); já em relação à concentração, têm-se mais idosos na zona urbana

(489.397) que na zona rural (71.054) (BRASIL, 2010).

Na Cidade de Goiânia, à semelhança dos dados do Estado, do total da

população (1.302.001 hab.), o percentual de idosos foi de 9,54%, onde se

observa o crescimento proporcional de idosos na capital  em relação ao Estado.
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Dois outros fatores semelhantes são: o maior número de mulheres (71.763) em

relação aos homens (52.453) e a concentração na zona urbana (123.835) em

relação à zona rural (381). Na Capital o aumento foi maior na década de 1990,

provavelmente, pela maior migração das populações da área rural para a cidade

(BRASIL, 2010).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2013) divulgou

que, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer, em 2013 chegou a 71,3 anos

para homens e 78,5 anos para mulheres. Em 2060, deve atingir 78 e 84,4 anos,

respectivamente, o que representa um ganho de 6,7 anos médios de vida para

os homens e 5,9 anos para as mulheres. Para ambos os sexos, a esperança de

vida ao nascer do brasileiro chegará aos 80 anos de idade em 2041.

De acordo com as projeções da população do IBGE (2013a) existe uma

maior representividade das mulheres no grupo etário da faixa de 60 anos ou

mais. Acredita-se que as mulheres apresentam maior expectativa de vida

devido a inúmeros fatores que estão associados à constituição biológica,

genética, comportamental, hormonal e entre outras. Efeitos protetores do

estrógeno, no sexo feminino, Em contraposição, ao comportamento de risco

(tabagismo, consumo de álcool e imprudência no trânsito) por parte do sexo

masculino (WALDRON, 1995; PANICHI; WAGNER, 2006; BARBOSA, 2013).

A população idosa irá compor O maior porcentual da população

economicamente ativa no Brasil e redução do número de jovens na faixa

escolar. Por isso, é tendência termos a inversão dos investimentos e dotações

orçamentárias destinadas a estes dois contingentes (BANCO MUNDIAL, 2011;

BRASIL, 2013).

As consequências desta transição demográfica serão mais fortes no

Brasil, um país menos desenvolvido do que outros países europeus

desenvolvidos que já passaram por esta etapa ou se encontram na fase de

consolidação. Uma das principais explicações para este fato é a velocidade com

que estas mudanças ocorrem, o que reflete principalmente nas condições de

políticas, orçamentárias e financeiras do Estado para atender as demandas e

exigências deste grupo populacional (BANCO MUNDIAL, 2011; BRASIL, 2013;).

Diante de tudo isso, afinal, o que é ser idoso? A velhice, hoje, começa

aos 60 anos? Alguns pesquisadores definem o envelhecimento como um

processo biológico, outros como, processo patológico, socioeconômico ou

psicossocial. O sentimento de envelhecimento acontece de forma distinta para
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cada pessoa, deixando algumas profundamente angustiadas, enquanto que

outras a encaram de forma tranquila. De qualquer forma, fica evidente que esse

processo é contínuo, ou seja, não se inicia em uma idade específica. E o Brasil

deve se preparar, pois envelhecer é consequência natural e faz parte da vida

(BRASIL, 2010).

Em virtude deste cenário da população idosa, ampliou-se o número de

estudos e pesquisas em muitas esferas associadas a esta temática.

Principalmente, relacionados às alterações que surgem no decorrer do

envelhecimento, no qual, se observa a deterioração física, mental e emocional

dos idosos.

1.2. Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTS)
Os avanços tecnológicos e científicos têm proporcionado o aumento na

expectativa de vida promovendo uma elevação no crescimento das doenças

crônico degenerativas não transmissíveis e um percentual elevado de morte por

doenças do aparelho circulatório, tornando a primeira causa de mortalidade

entre a população idosa brasileira, correspondendo a 44,7% em 1980, 40% em

1991 e 38,1% em 1996 do total de óbitos (VICTOR et al., 2007).

A maior taxa de mortalidade em idosos acima de 80 anos está associada

a morbidades cardiovasculares, diabetes mellitus, a falta de cuidadores

capacitados e até mesmo o sedentarismo contribuem para que essa parcela da

população tenha taxas de óbitos mais elevadas que as outras faixas etárias

(ROSA et al., 2010).

A expectativa para o ano de 2030, segundo estimativa do IBGE será o

número de idosos superior ao de crianças e adolescentes com menos de 14

anos correspondendo à cerca 28,8% contra 13,1% de crianças e adolescentes,

no total da população brasileira contribuindo para o maior risco de desenvolver

doenças crônicas não transmissíveis associadas à idade, como a diabetes e as

doenças cardiovasculares (BRASIL, 2011).

Conforme os indivíduos envelhecem, as doenças crônicas não

transmissíveis (DCNTs) transformam-se nas principais causas de morbidade,

incapacidade e mortalidade em todas as regiões do mundo, inclusive nos

países em desenvolvimento. Essas doenças, típicas da 3ª idade, são caras para

os indivíduos, as famílias, o Estado e caracterizam o deslocamento da carga de
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morbi-mortalidade dos grupos mais jovens para os mais idosos (OMS, 2005;

VERAS, 2009).

As DCNTs atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas,

mas, principalmente, aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os

idosos e aqueles de baixa escolaridade e renda (BRASIL, 2011; SCHMIDT,

2011).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada nos

anos de 1998 e 2003, mostrou que, a partir dos 40 anos de idade, pelo menos

40% dos entrevistados referiram ter doença crônica, com percentual mais alto

nas faixas etárias mais elevadas, observando-se ligeira redução em 2003 em

comparação a 1998 (BRASIL, 2012).

No Brasil, as DCNTs representam problema de saúde de grande

magnitude. Em 2007, 72,0% dos óbitos no país foram decorrentes dessas

doenças, com destaque para doenças do aparelho circulatório (31,3%), câncer

(16,3%), diabetes (5,2%) e doença respiratória crônica (5,8%) (BRASIL, 2011).

1.2.1 Mudanças físicas
As mudanças físicas que acometem os idosos podem ser

esquematizadas por sistemas orgânicos: (1) Pele e Anexos: coloração

esbranquiçada e fraqueza dos cabelos, presença de rugas, perda da

elasticidade da pele, fragilidade dos vasos sanguíneos cutâneos, manchas e

palidez cutâneas, foto sensibilidade e pele seca e áspera. (2) Sistema

Imunológico: com o envelhecimento se observa o enfraquecimento do sistema

imunológico dos idosos e conseqüentemente as infecções virais e bacterianas

são mais freqüentes e intensas. Há alterações quantitativas e qualitativas nas

células linfocíticas T4. (3) Sistema Sensorial: Perda auditiva, visão, olfato e

paladar. A redução da qualidade da visão nos idosos se justifica por causa das

alterações protéicas no cristalino, humor aquoso, humor líquido assim como

problemas de acomodamento e acuidade visual. (4) Sistema Respiratório:

diminuição das trocas gasosas, mudança na estrutura anatômica e fisiológica

(em especial a função muscular da via respiratória), perda da sensibilidade do

centro respiratório, redução do fluxo e ventilação respiratórios. (5) Sistema

Digestivo: desgaste das estruturas dentárias, perda da sensibilidade da língua

(paladar), aumento da incidência da gastrite, acloridia que pode levar a anemia,

redução da secreção da lipase e da produção protéica hepática, alterações das
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motilidade intestinal, aumento da prevalência da constipação. (6) Sistema

Muscular: redução da força, coordenação motora e tônus da musculatura,

fatigabilidade, diminuição do tamanho e quantidade das fibras musculares e

perda do tecido articular. (7) Sistema Ósseo: perda da massa óssea, da

remodelação óssea e formação óssea, predisposição à osteoporose, quedas e

fraturas. (8) Sistema Nervoso: diminuição o peso e volume do cérebro,

microalterações da sinapse, comprometimento do funcionamento do giro do

hipocampo e gânglios da base que acarreta a perda de memória (Alzheimer) e

distúrbios dos movimentos (Parkinson), respectivamente. (9) Sistema

Cardiovascular: hipertrofia do miocárdio, calcificação das válvulas cardíacas,

hipertensão arterial devido ao aumento da pós-carga, dilatação aórtica

(PAPALÉO, 1996; SANTANA, 2001; FREITAS et al., 2006; GONDIM, 2007).

1.2.2 Doenças Mentais
Outras modificações presentes que são marcantes no envelhecimento

são as doenças mentais, entre elas a depressão e demência. A prevalência de

tais doenças é elevada em pacientes idosos. Em diversos trabalhos científicos

estimam taxas que variam de 4,8% a 17% em média, porém podem ultrapassar

a cifra de 30% (COLE et al., 1999; RAMOS, 2002; FRANK, 2006; LUPPA et al.,

2008; RESENDE et al., 2011).

A prevalência destas doenças na sociedade moderna e nos idosos, em

especial, é ascendente e tende a se tornar um dos grandes problemas deste

século além, do imenso dispêndio econômico para o diagnóstico,

acompanhamento e tratamento para os gastos estatais públicos e planos de

saúde (COUTINHO, et al., 2003; HEINRICH, et al., 2008).

Para os idosos, as doenças mentais afetam seriamente a sua vida

cotidiana, compromete o desempenho das funções rotineiras do dia-a-dia e a

qualidade de vida. Essas doenças são difíceis de serem diagnosticadas nessa

faixa da população, caracterizam-se pela acentuada morbidade e prejudicam as

atividades normais do idoso (ALMEIDA, 1999; MECHAKRA-TAHIRI, 2013).

Entre as principais doenças mentais que acometem os idosos está à

depressão, de origem multifatorial (genéticos, neurobiológicos, situação de

abandono e outras doenças como as neuro-degenerativas e as incapacitantes).

O diagnóstico no idoso pode ser dificultado por causa de outras doenças já

existentes e/ou debilidade por causa da idade avançada (STELLA et al., 2002).
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A sintomatologia é associada a sentimentos de vazio ou solidão,

ansiedade, baixa autoestima, irritabilidade, alterações do sono e apetite,

pessimismo, tristeza, apatia, diminuição no interesse das atividades preferidas e

isolamento social (CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETO, 2006; GRINBERG,

2006).

O tratamento da depressão nos idosos é medicamentoso com o emprego

de antidepressivos. Recomenda-se verificar a existência de efeitos adversos e

interações farmacológicas devido à polifarmácia dos idosos. A classe de

fármacos mais utilizada são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina

(SCALCO, 2013).

1.2.3 Alterações Nutricionais - Obesidade
Além das alterações físicas e mentais presentes no envelhecimento,

existem outras que se observam na maioria dos idosos que são as alterações

nutricionais. Ocorre redução da estatura devido às mudanças na estrutura física

do sistema ósseo dos idosos, do peso por causa das alterações do estado

nutricional e da distribuição do tecido conjuntivo gorduroso que tende a

acumular na região do tronco do corpo e diminuição deste tecido nos membros

superiores e inferiores. Tal fato contribui para o aumento da circunferência

abdominal encontrada nos idosos. Porém a partir de determinada idade pode

ocorrer perda de peso em virtude da perda de massa muscular (SEIDELL, 2000;

PERISSINOTTO, et al., 2002).

A ferramenta utilizada para avaliar a modificação do padrão de

distribuição de tecido gorduroso é o Índice de Massa Corporal (IMC) que é

calculado a partir do peso dividido pelo quadrado da altura e é caracterizado

assim, como a medida da circunferência abdominal, como de baixo custo e

acessível. Pode ser utilizada tanto para dimensionar o sobrepeso quanto a

obesidade na população idosa (STEVENS, 2000).

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL

2004) utilizam-se valores de referência do IMC para os idosos distintos

daqueles utilizados para outras faixas etárias. Através de uma publicação do

Ministério da Saúde sobre Vigilância Alimentar e Nutricional adotou-se os

valores de referência do Nutrition Screening Initiative (NSI) que são: idosos com

baixo peso são aqueles cujo IMC é menor que 22 Kg/m², idosos com peso

normal são aqueles cujo IMC se encontra na faixa de 22 a 27 Kg/m² e idosos
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com sobrepeso são aqueles cujo IMC esteja maior que 27 Kg/m². O indivíduo é

considerado obeso quando apresenta IMC maior ou igual a 30kg/m2 (BRASIL,

2004d).

A obesidade acarreta alterações importantes na saúde do idoso como

distúrbios psicológicos, sociais, e pode desencadear doenças com altas taxas

de morbimortalidades, como as cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial,

dislipidemias, doença da vesícula e câncer que podem levar a sequelas

incapacitantes para atividades pessoais e para o trabalho, com perda de

qualidade de vida por parte dos idosos e de sua família ou mesmo

encurtamento da longevidade (CABRERA, 2001; GIGANTE, 2009).

Indivíduos obesos apresentam pelo menos o dobro da chance de

desenvolver diabetes, resistência à insulina, dislipidemia, apnéia, doença da

vesícula, hipertensão, doença coronariana, osteoartrite e gota (GIGANTE,

2009).

O envelhecimento associado à obesidade leva a uma maior infiltração

gordurosa no fígado, importante órgão regulador da glicemia e nos músculos

ocasionando resistência à insulina e intolerância à glicose (SANTOS et al.,

2013).

O comprometimento da capacidade funcional, particularmente

relacionada à mobilidade, é significativamente maior em idosos obesos e com

sobrepeso em relação a idosos eutróficos (SANTOS et al., 2013).

Ainda sobre o estado nutricional dos idosos, o peso médio do corpo

tende a aumentar até a pessoa atingir os 60 anos. Porém há diferença entre os

sexos no qual o ápice do peso médio para os homens é considerado aos 65

anos e para as mulheres é considerado aos 75 anos. Depois do ápice do peso

corporal ocorre perda progressiva de peso nos idosos (OMS, 1995).

Apesar disso deve ser levado em consideração que patologias

presentes, em especial, as doenças crônicas (diabetes e doenças

cardiovasculares) e comportamentos (sedentarismo e alimentação inadequada)

dos idosos em decorrência do envelhecimento também contribuem para a

redução ou ganho de peso corporal. Até mesmo fatores de ordem econômica

podem ter interferência neste sentido (SANTOS et al., 2013).



Introdução 24

1.2.4 Pré-diabetes
Indivíduos com hiperglicemia intermediária (glicemia de jejum 8hs entre

100 e 125mg/dL e/ou glicose 2h no Teste Oral de Tolerância a Glicose-TOTG

entre 140 e 199 mg/ dL ou hemoglobina glicada, HBA1c de 5,7 – 6,4%), ou seja,

com intolerância a glicose ou  tolerância diminuída a glicose têm sido referidos

como tendo pré-diabetes, indicando risco relativamente elevado para o futuro

desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 e que podem evitá-lo com

mudanças no estilo de vida. De surgimento silencioso e assintomático poucos

sabem que tem pré-diabetes (BOSI et al., 2009; ADA, 2013; ADA, 2014).

Romnan e Harris (1999) estimaram a existência de cerca de 45 milhôes

de adultos pré-diabéticos com risco de desenvolver DM (ROMAN; HARRIS,

1999).

Estudos têm demonstrado a importância de diagnosticar o quadro de

pré-diabetes, pois semelhante ao diabetes mellitus, também constitui fator de

risco para as doenças cardiovasculares, renais e oculares (THE DECODE,

1999).

O pré-diabetes está associado com a obesidade (especialmente a

obesidade abdominal ou visceral), dislipidemia com níveis altos de triglicérides

e/ou HDL colesterol baixo e hipertensão arterial. Avaliação e tratamento desses

fatores de risco é um aspecto importante a ser considerado para prevenir o

aparecimento do diabetes mellitus tipo 2 (ADA, 2013).

Na fase de pré-diabetes, quando ainda existe produção de insulina, uma

alimentação saudável e a prática de exercícios regularmente são os caminhos

mais adequados para evitar o aparecimento de diabetes. É sugerido o

monitoramento das pessoas com pré-diabetes, pelo menos anualmente para

verificar se existe desenvolvimento de diabetes (ADA, 2013).

Quando o diabetes já está instalado, muito dificilmente ocorre

normalização do metabolismo dos carboidratos e retorno aos níveis de glicemia

de jejum de até 99 mg/dL que é seu valor de referência (FERREIRA;

FERREIRA, 2009).

As redes públicas de saúde devem realizar as prevenções primária e

secundária mediante a identificação de indivíduos em risco, como os portadores

de hiperglicemia intermediária ou pré-diabéticos e de casos não diagnosticados,

evitando que ocorra progressão para a diabetes melittus tipo 2 e dessa maneira
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reduzindo ou adiando as necessidades de atenção a saúde e o tratamento das

complicações crônicas (FERREIRA; FERREIRA, 2009).

Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 10% dos brasileiros

são diabéticos. A prevalência da doença também aumenta conforme a idade da

população, já que o diabetes chega a atingir 21,6% dos idosos com idade maior

de 65 anos (BRASIL, 2012).

Em Portugal, a prevalência de diabetes é de 11,7% e a da hiperglicemia

intermediária ou pré-diabetes de 23,2%, no grupo etário dos 20 aos 79 anos,

afetando em especial os mais idosos, o que em termos globais estima 905.035

portugueses com diabetes e 1.782.663 pessoas com pré-diabetes

(TANQUEIRO, 2013).

1.2.5 Diabetes mellitus
O diabetes mellitus (DM) é considerado um sério problema de saúde

pública mundial, devido o elevado número de pessoas atingidas, mais de 370

milhões de indivíduos atingidos atualmente, pela elevada prevalência de

morbitalidade e pela complexidade que constitui todo o processo de viver com

essa doença (VERAS, 2003; TAVARES, 2008; FRANCIONI, SILVA, 2007;

VICTOR et al., 2007; VERAS, 2009; TAHRANI , 2011; IDF, 2012).

Com o envelhecimento das populações, as alterações do estilo de vida,

sobretudo hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e conseqüente

aumento na incidência de obesidade, o diabetes mellitus, em especial o tipo 2,

têm se tornado uma epidemia, com prevalência crescente em todo mundo

(OLIVEIRA; SOUZA; LIMA, 2006; SBD, 2006; ADA, 2012).

O DM é uma doença metabólica hereditária, caracterizada pela

insuficiência da ação da insulina, seja por diminuição ou ausência da secreção

pelas células β pancreáticas ou ainda por ineficácia no sistema receptor celular

para a insulina. É influenciada por múltiplos e complexos fatores genéticos e

ambientais, que interagem potencializando sua expressão patológica. Tal

situação ocorre porque a insulina é um hormônio hipoglicemiante, que promove

a entrada de glicose nas células, por meio do aumento do número de

transportadores de glicose (GLUTs) na membrana celular, notadamente nos

tecidos muscular e adiposo (DEVLIN, 2007; ADA, 2010).

No Brasil, em 2008, a prevalência de diabetes entre mulheres foi maior

em comparação com os homens, com maior diferença entre os sexos na região
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Norte, a partir dos 60 anos. A região Sul apresentou prevalência mais elevada

entre as mulheres de 70 a 79 anos, em torno de 21,5%. No entanto, entre os

homens da mesma faixa etária, a maior prevalência foi registrada na região

Centro-Oeste, em torno de 17,3% (BRASIL, 2012).

Em 1990, os casos de DM no Brasil atingiam 7,6% da população, devido

ao aumento expressivo, a estimativa para 2025 é que atinja o índice de 27%.

Vale ressaltar, que os países em desenvolvimento suportarão o maior ônus,

com 81% dos casos de diabetes globais até 2030 (GROSS; NEHME, 1999;

PASSOS et al., 2005).

Estima-se que existam no nosso país 13.400.000 indivíduos diabéticos,

muitos deles, ainda por diagnosticar. O número de indivíduos com DM segundo

a Organização Pan-Americana de Saúde deverá crescer acima de 19 mil novos

pacientes a cada dia nos próximos 20 anos (COSTA, et al., 2007; THAINES,

2009; IDF, 2012).

Diabetes mellitus é uma doença complexa, crônica que exige tratamento

médico contínuo, estratégias de redução de risco multifatoriais, além do controle

glicêmico. Educação permanente de autogestão por parte do paciente e o

apoio são essenciais para a prevenção de complicações agudas e reduzir o

risco de complicações em longo prazo (ADA, 2014).

Existem evidências de que as alterações no estilo de vida, com ênfase

na alimentação e na redução da atividade física, estão associadas ao

acentuado aumento na prevalência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Os

programas de prevenção primária do DM2 têm se baseado em intervenções na

dieta e na prática da atividade física, visando a combater o sedentarismo e o

excesso de peso.

Os resultados do Diabetes Prevention Program (DPP) demonstraram

redução de 58% na incidência de casos de DM2 através do estímulo a uma

alimentação saudável e à prática regular de atividades físicas, sendo essa

intervenção mais efetiva do que o uso de hipoglicemiantes orais (SBD, 2006).

Em ambos os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais comum

entre indivíduos com idade mais avançada, alcançando menos de 1,0% dos

indivíduos entre 18 e 29 anos e mais de 10,0% dos indivíduos com idade 60

anos ou mais (BRASIL, 2012).

Atualmente constitui um desafio para o sistema de saúde e para a

sociedade, devido os altos custos financeiros gerados pelo controle e
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tratamento das complicações crônicas, como, internações, amputações,

cegueira. O impacto financeiro causado pelas doenças crônicas vai além dos

gastos com tratamento, quando isso não é acompanhado de um adequado

controle da doença em questão (SILVA et al., 2010).

O DM aparece como a quarta causa de morte e de internação hospitalar

na rede SUS - Sistema Único de Saúde - ficando atrás somente das doenças do

aparelho circulatório, neoplasias e doenças do sistema nervoso. As

hospitalizações atribuíveis ao diabetes mellitus representam 9% dos gastos

hospitalares do Sistema Único da Saúde (ROSA, 2008).

O DM2 é uma doença de relevância para a população idosa pelo elevado

número de indivíduos acometidos e em decorrência de poder levar a

complicações macrovasculares (doença cardiovascular, cerebrovascular e de

vasos periféricos) e microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) que

estão associadas à elevada morbidade e mortalidade e que contribuem pela

queda da qualidade de vida dos idosos (COELI et al., 2002; SBD,2006;

THAINES et al., 2009; ADA, 2010).

As complicações crônicas do DM2 surgem devido a alguns fatores, como

a hiperglicemia persistente, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia,

tabagismo, disfunção endotelial, estado pré-trombótico e processo inflamatório

(QUEIROZ et al., 2011).

A hiperglicemia constante é tóxica ao organismo e três mecanismos

diferentes têm sido sugeridos para explicar a patogênese do diabetes: mediante

a promoção da glicação de proteínas, pela hiperosmolaridade e pelo aumento

dos níveis de sorbitol dentro da célula (SBD, 2009).

O aumento dos níveis de sorbitol dentro da célula ocorre através de

metabolização secundária da glicose pela ação da aldose redutase com

formação de sorbitol e, por vezes, frutose. O acúmulo desses leva a

hiperosmose intracelular com influxo de água, edema e lesão celular. A nível

ocular esse mecanismo, possívelmente, ao longo dos anos pode levar a

cegueira definitiva, devido a retinopatia diabética (QUEIROZ et al., 2011).

A retinopatia diabética que está presente em quase 100% dos pacientes

com diabetes tipo1 e 60% nos paciente com o tipo 2 com mais de 20 anos de

diagnóstico é a principal causa de perda visual entre os 20-74 anos (SCHAAN;

REIS, 2007; SOUZA, et al., 2012).
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Outro mecanismo sugerido para explicar a patogênes do DM é a

elevação do processo de glicação não enzimática da hemoglobina, proteínas

plasmáticas, colágeno, endotélio de vasos de pequeno e grande calibre,

membranas celulares que levam a formação de complexos de avançada

glicação (AGEs). Esse mecanismo contribui para o espessamneto e aumento da

permeabilidade dos capilares glomerulares, caracterizando a nefroparia

diabética, bem como, para o desenvolvimento de aterosclerose, pelo qual

depósitos de ácidos graxos, colesterol, resíduos produzidos pelas células e

cálcio se depositam nas paredes de uma artéria, acarretando problemas do

aparelho circulatório como as doenças cardiovasculares (infarto do miocário) e

cerebrovasculares (acidente cerebral vascular) (SCHAAN; REIS, 2007;

QUEIROZ et al., 2011; SOUZA, et al., 2012).

O diabetes é a principal causa de nefropatia e transplante renal e a

presença de diabetes aumenta o risco de doença cardiovascular, principalmente

em mulheres (JENKINS, 2007; ADA, 2010).
A neuropatia diabética e a cardiopatia isquêmica são responsáveis pelo

maior número de óbito em pacientes com diabetes. Indivíduos diabéticos tipo 2

apresentam risco aumentado de 3 a 4 vezes de sofrer evento cardiovascular e o

dobro do risco de morrer deste evento quando comparados com a população

em geral, e têm uma propensão quatro vezes maior de ter doença vascular

periférica (DVP) e doença vascular cerebral (DVC) (GROSS, 1999; GROSS,

2004; SCHAAN; REIS, 2007; RAJAMANI et a, 2009; SOUZA, et al., 2012).

As classificações e os critérios diagnósticos sofreram modificações

desde 1980 e em 1997 a Associação Americana de Diabetes (ADA) propôs a

classificação pela etiologia da patologia e não mais pelo tipo de tratamento,

visando o estabelecimento da melhor terapia, e o diagnóstico precoce, para se

prevenir ou retardar o aparecimento de complicações crônicas (OLIVEIRA,

2006; SBD, 2006; BEM; KUNDE, 2006; ADA, 2010; MARASCHIN, et al., 2010;

ADA, 2013).

Esses critérios são revisados anualmente e em consenso da Associação

Americana de Diabetes (ADA) em novembro de 2003, o limite máximo da

normalidade da glicemia de jejum passou a ser de 99 mg/dL, hiperglicemia

intermediária ou pré-diabetes ficou definida entre 100 e 125mg/dL, diabetes ≥

126 mg/dL e glicemia casual > 200mg/dL (OLIVEIRA, 2006; SBD,2006; BEM;
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KUNDE, 2006; ADA, 2009; ADA, 2010; MARASCHIN, et al., 2010; ADA, 2013;

ADA, 2014).

Segundo a Associação Americana de Diabetes a classificação de

diabetes inclui 4 tipos clínicos. Os tipos mais conhecidos são o 1 e o 2. A

falência das células beta no pâncreas caracteriza o primeiro, que acomete, com

mais frequência, crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, cuja carga genética

é bem maior, ocorre por resistência à ação da insulina, tendo a obesidade como

um dos principais fatores desencadeantes. (ADA, 2013; ADA, 2014).

A apresentação clínica e a progressão da doença variam

consideravelmente em ambos os tipos de diabetes (ADA, 2014).

Em 2009, o Comitê Internacional de Especialistas, que incluiu

representantes da ADA, a Federação Internacional de Diabetes (IDF), e da

Associação Européia para o Estudo da Diabetes (EASD) recomendou o uso da

HbA1c, para diagnosticar a diabetes, com um limiar de 6,5% e a ADA adotou

esse critério em 2010.

A dosagem de hemoglobina glicada como diagnóstico deve ser realizado

utilizando métodos rastreáveis ao Diabetes Control and Complications Trial

(DCCT), conforme certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization

Program (NGSP) (ADA, 2013).

O DCCT e o United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)

concluíram que o risco de desenvolver complicações crônicas em pacientes

diabéticos, no decorrer, da doença é diretamente proporcional ao controle

glicêmico, determinado através dos níveis de HbA1c (BEM; KUNDE, 2006).

Ao longo do monitoramento dos pacientes diabéticos através de

programas de saúde, constata-se uma melhora nos índices de saúde de grande

parte deles, observando-se uma queda nas taxas de glicemia. A melhora,

nesses casos, é atribuída à associação do tratamento terapêutico com a prática

de exercícios físicos e uma dieta adequada (SOUZA, 2003).

Nesse sentido, a mudança de atitudes do paciente em favor do controle

de sua doença é essencial para o sucesso do tratamento. Apesar de

incentivada pelas práticas educativas, a efetivação dessas mudanças só

depende da tomada de consciência e o envolvimento do paciente em seu

processo de promoção da saúde e qualidade de vida (SOUZA, 2003).

A recomendação para realização do monitoramento do paciente

diabético é realizar avaliações diárias das taxas de glicose no sangue usando
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teste rápido e dosagens de glicemia de jejum, hemoglobina glicada e curva pós-

prandial a cada quatro ou seis meses dependendo do caso, como tempo de

diagnóstico da doença. Recomenda-se ainda, a dosagem de microalbúminúria

anualmente para evitar ou retardar o aparecimento de nefropatia diabética

(BEM; KUNDE, 2006).

No decorrer dos anos ou décadas, a hiperglicemia prolongada promove o

desenvolvimento de lesões orgânicas extensas e irreversíveis, afetando órgãos

que não precisam de insulina para a glicose penetrar como os olhos, os rins, os

nervos, os vasos de grandes e pequenos calibres, assim como a coagulação

sanguínea (SBD, 2009).

Segundo a ADA (2013), a prevenção ou o atraso no desenvolvimento do

diabetes deve ser realizado através dos seguintes critérios:

1- Os pacientes pré-diabéticos devem ser encaminhados para um

programa de apoio contínuo eficaz visando à perda de 7% do peso corporal e

aumento da atividade física, pelo menos, 150 minutos/semana de atividade

física moderada, como caminhar.

2- A terapia com metformina pode ser considerada para os pacientes

pré-diabéticos, obesos, com 60 anos de idade e as mulheres com diabetes

gestacional prévio.

3- Monitoramentos pelo menos anual dos pacientes pré-diabéticos.

4- Realizar triagem e tratamento dos fatores de risco modificáveis para

as doenças cardiovasculares.

Estudos realizados, como o da ADA, intitulado, Estudo de Prevenção de

Diabetes (DPS) comprovam que as mudanças dos estilos de vida e o uso de

hipoglicemiantes orais, como a metformina, podem reduzir significativamente a

conversão dos grupos de risco para diabetes tipo 2 (ADA, 2013).

Apesar dos avanços da investigação científica no diagnóstico, no

tratamento, na prevenção das complicações e mesmo na prevenção de

algumas formas de diabetes, o DM é um problema que continua a crescer,

constituindo uma situação clínica muito frequente que envolve cerca de 7% da

população mundial. (BEM, KUNDE, 2006; LIMA-COSTA, et al., 2007).

A dislipidemia do DM2 caracteriza-se por níveis elevados do colesterol

total e de lipoproteína de muita baixa densidade (LDL), redução nos níveis do

colesterol HDL e aumento dos níveis de triglicérides. Em pacientes com DM2, o
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uso de estatinas reduz bastante o risco de eventos cardiovasculares (SDB,

2006; SBC, 2007).

A qualidade de vida do indivíduo diabético depende de um efetivo

controle glicêmico, por meio de um tratamento e monitoramento adequados das

pessoas com diabetes é uma exigência que deve ser seguida com todo o rigor,

ao longo do tratamento por toda a vida, sendo provido principalmente pelo

paciente (SDB, 2006; SBC, 2007).

1.2.6 Dislipidemias
A aterosclerose é um processo multifatorial inflamatório crônico,

resultante da interação de vários processos incluindo injúria do endotélio, que

acomete principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibre,

resposta inflamatória, influência genética e resposta reparativa da parede

arterial associada à dislipidemia e constitui a principal causa de óbito no Brasil.

(MARTINS, et al., 1989; SBC, 2007; FREITAS, et al., 2009).

A sua prevenção envolve a identificação, controle das dislipidemias e dos

fatores de risco como: dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes,

sedentarismo, obesidade e estado pós-menopausa que contribuem para o

aumento da morbimortalidade e, quanto maior o número de fatores de risco,

maior o grau e gravidade da doença. O índice de mortalidade dos portadores de

doença arterial aterosclerótica é elevado, constituindo a manifestação mais

importante das dislipidemias (MARTINS, et al., 1989; SBC, 2007; FREITAS, et

al., 2009).

Nas últimas décadas, os fatores de risco para as doenças

cardiovasculares como o envelhecimento, a hipertensão arterial, a dislipidemia,

o DM tipo 2, o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade vêm sendo estudados

com maior freqüência, demonstrando que a mortalidade por doenças

cardiovasculares aumentam com a idade (FREITAS, et al., 2009).

O aumento da prevalência das doenças cardiovasculares tem

ocasionado uma série de preocupações, uma vez que as doenças do aparelho

circulatório são indicadas como a primeira causa de morte em relação às

demais, correspondendo por 30% das mortes em todas as faixas etárias e

gerando enormes gastos em saúde pública (CARVALHO; GARCIA, 2008).

Os lípides biologicamente mais relevantes do ponto de vista fisiológico e

clínico são os fosfolípides, o colesterol, os triglicérides (TG) e os ácidos graxos
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(AG). Os fosfolípides formam a estrutura básica das membranas celulares. O

colesterol é precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e da

vitamina D. Além disso, como constituinte das membranas celulares, o

colesterol atua na fluidez destas e na ativação de enzimas aí situadas. Os TGs

são formados a partir de três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol e

constituem uma das formas de armazenamento energético mais importante no

organismo, depositados nos tecidos adiposo e muscular (SBC, 2013).

As dislipidemias aparecem por alterações nas concentrações dos lípides,

ou seja: colesterol total, HDL, LDL e triglicérides e pode ocorrer em qualquer

fase do metabolismo lipídico que interferem na concentração sanguínea das

lipoproteínas. Podem estar associadas à hipercolesterolemia (aumento do

colesterol total e da lipoproteína de baixa densidade, LDL), hipertrigliceridemia

que corresponde ao aumento dos triglicérides no sangue, hipercolesterolemia e

hipertrigliceridemia associadas, ou ainda a redução da fração de alta densidade

do coleterol, HDL-c. As classes de lipoproteínas são constituídas por diferentes

proporções de triglicérides e colesterol esterificado em seu núcleo hidrofóbico, e

fosfolípides e colesterol livre em sua superfície anfipática, onde se localizam as

apolipoproteínas.  (LESSA, et al., 1997; SBC, 2007).

O HDL colesterol tem a função de conduzir o excesso de colesterol das

artérias para o fígado para ser metabolizado, consequentemente quanto mais

elevada a taxa de HDL colesterol no sangue, menor é o risco de desenvolver

doença arterial corona. A fração HDL do colesterol apresenta atividade

antiaterosclerótica, e o mecanismo pelo qual ele exerce essa função ainda não

é totalmente esclarecido. O transporte reverso de colesterol é o principal

mecanismo sugerido. No entanto, outros mecanismos como ações

antiinflamatórias, antitrombóticas e antioxidativas parecem ter participação na

função protetora da fração HDL. (LESSA, et al., 1997; BERTONI et al., 2011).

O transporte reverso de colesterol é o processo no qual o excesso de

colesterol dos tecidos periféricos é removido para excreção pelo fígado. A

lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT) participa desse transporte ao catalisar

a esterificação do colesterol, permitindo seu deslocamento para o núcleo

hidrofóbico da partícula. (LESSA, et al., 1997; BERTONI et al., 2011).

O LDL colesterol é responsável pela deposição de colesterol na parede

das artérias, dando início, e acelerando o processo de formação da placa de

aterosclerose, gerando um acúmulo de colesterol na parede dos vasos gerando
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a diminuição do fluxo sanguíneo devido à obstrução das artérias. Quanto mais

alta a fração da lipoproteína de baixa densidade maior o risco de desenvolver

doença aterosclerótica do coração (LESSA, et al., 1997; SBC, 2007).

As estatinas têm sido até a atualidade a droga de escolha, mais validada

por estudos clínicos, para a redução de eventos cardiovasculares (SBC, 2013).

Nos idosos observam-se discretas ou moderadas elevações de

colesterol total, triglicérides e LDL-colesterol. São mais frequentes as

dislipidemias secundárias a hipotireoidismo (principalmente nas mulheres),

diabetes mellitus, intolerância à glicose, síndrome nefrótica, obesidade,

alcoolismo ou uso de medicamentos, como diuréticos tiazídicos e bloqueadores

beta-adrenérgicos não seletivos (SBC, 2013).

O tratamento das dislipidemias deve levar em consideração o bom

estado geral e mental do paciente idoso, as suas condições socioeconômicas, o

apoio familiar, as comorbidades presentes e se o uso de outros fármacos irão

influenciar na adesão e na manutenção da terapêutica. Orientação não

farmacológica deve observar cuidadosamente as necessidades de aportes

calórico, proteico e vitamínico e as condições físicas para a prática de

exercícios. Devem-se reiterar o abandono do hábito de fumar e a ingestão

excessiva de bebidas alcoólicas. Após 90 dias, não havendo resposta, fármacos

devem ser indicados, tomando-se como precaução de: (1) iniciar sempre com

doses mais baixas e aumentar, se necessário, progressivamente; (2) analisar a

relação custo-benefício; e (3) verificar a existência de condições

socioeconômicas para a manutenção do tratamento em longo prazo e a

realização de exames clínicos e laboratoriais periódicos (SBC, 2013).

No idoso a alta prevalência de doenças cardiovasculares levou a pensar-

se melhor na prevenção primária e secundária e no controle dos fatores de

risco, pois qualquer redução dos mesmos tem importante repercussão na

redução da sua morbidade e mortalidade (MARTINS, et al., 1989; SANTOS;

GUIMARÃES; DIAMENT, 1999).

1.2.7. Hipertensão
A hipertensão arterial nos idosos representa o principal fator de risco

para as doenças cardiovasculares contribuindo para a diminuição da sobrevida

e declínio da qualidade de vida. É também o principal fator de risco para as
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complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do

miocárdio, além da doença renal crônica terminal (MIRANDA et al., 2002).

Estima-se que a hipertensão arterial atinja pelo menos 65% da

população idosa brasileira, sendo responsável por 80% dos casos de acidente

cérebro vascular, 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio e 40% das

aposentadorias precoces, além de significar um custo de 475 milhões de reais

gastos com 1,1 milhão de internações por ano (BRASIL, 2001; 2006).

Alguns fatores de risco estão associados ao aparecimento da

hipertensão (HA) e aumentam a probabilidade de sua ocorrência, como: hábitos

alimentares, como a ingestão de sal em quantidade inadequada, sedentarismo,

obesidade, elevação dos triglicerídios e colesterol sérico, elevação da pressão

arterial (PA), alcoolismo, tabagismo, dentre outros (AMADO; ARRUDA, 2004).

Tanto o tratamento farmacológico como as mudanças no estilo de vida

devem ser consideradas, pois, contribuem para a redução significativa dos

eventos cardiovasculares, da incidência de déficit cognitivo e melhora na

qualidade de vida (MIRANDA et al., 2002).

O tratamento farmacológico é indicado para hipertensos moderados e

graves, e para aqueles com fatores de riscos para doenças cardiovasculares

e/ou lesão importante de órgãos-alvo. No entanto, a adesão ao tratamento é

baixa e poucos conseguem manter o controle ideal da pressão.  A terapia

medicamentosa, apesar de eficaz na redução dos valores pressóricos, da

morbidade e da mortalidade, tem alto custo e pode ter efeitos colaterais levando

o paciente a abandonar o tratamento (ZAITUNE et al., 2006).

1.2.8. Osteoporose
A osteoporose é considerada um grave problema de saúde pública e

uma epidemia mundial, pelo número de indivíduos atingidos, por volta, de um

bilhão e pela alta taxa de morbimortalidade (SACHETTI A, et al., 2010).

É uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição

progressiva da densidade óssea deixando os ossos fragilizados e aumentando

o risco de fraturas aos mínimos esforços.  É uma doença significativa por alterar

a capacidade funcional, devido a fraturas, por quedas, que podem deixar

sequelas como a falta de mobilização, respondendo por deterioração da

qualidade de vida do idoso (CASTRO; EIS; MARQUES NETO, 2008; SANTOS;

BORGES, 2010; SACHETTI A, et al., 2010)
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A osteoporose é uma doença silenciosa, comum entre os idosos e que

afeta principalmente idosos acima de 65 anos do sexo feminino brancas; e, na

maioria dos casos, o paciente só descobre que está com a doença após a

primeira fratura. Apresenta enormes repercussões sociais e econômicas,

provocando grande impacto na qualidade de vida e grau de independência nos

indivíduos afetados (AVEIRO et al., 2004)

A deficiência de vitamina D, a ingestão inadequada de cálcio, peso

corporal, fatores genéticos, idade, sexo, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, a

menopausa, doenças que diminuam a absorção do cálcio e a redução da

síntese cutânea com o envelhecimento dos indivíduos constituem fatores que

podem levar ao quadro de osteoporose em idosos (NORDIN, et al., 1997;

SOUZA, 2010).

A quantidade de vitamina D está diretamente relacionada com a

densidade mineral óssea e em idosos, há um risco aumentado de osteoporose,

quedas e fraturas ósseas associadas a baixos níveis de vitamina D

(BISCHOFF-FERRARI, et al., 2005).

Francescantonio e cols. encontraram em seu estudo que 85% dos

adultos de Goiânia têm insuficiência (níveis de 25(OH)D estão entre 21 e 29

ng/mL) ou deficiência (concentração de 25(OH)D < 20ng/mL) de vitamina D, o

que sugere uma grande predisposição ao desenvolvimento de osteoporose

(FRANCESCANTONIO et al, 2010).

Esta vitamina constitui um importante regulador da homeostase do cálcio

e do fósforo sendo sintetizada normalmente na pele humana quando

adequadamente exposta a raios ultravioletas (UVB) e é transformada em 25-

hidroxivitamina D no fígado, que é a forma mais abundante da vitamina e é

medida como marcador de suficiência da mesma (JÚNIOR, et al., 2011).

No rim, sob ação do paratormônio e da enzima α1 hidroxilase, é

sintetizada a forma mais ativa dessa vitamina, a 1-25-di-hidroxivitamina D2, que

vai exercer as suas funções sobre os ossos levando a reabsorção óssea,

intestinos aumentando a absorção intestinal de cálcio e de fósforo, rins

aumentando a reabsorção renal de cálcio e fósforo e pâncreas estimulando a

liberação de insulina (JÚNIOR, et al., 2011).

A fratura do fêmur é um dos tipos mais grave para o portador de

osteoporose. Cerca de 20-25% das pessoas com esse tipo de fratura morrem,

no primeiro ano, em razão da própria fratura ou de complicações ocasionadas
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por ela, como embolias ou problemas cardiopulmonares. Os 80% restantes

podem ficar com algum tipo de incapacidade física, após a sua ocorrência,

perdendo a independência para as atividades da vida diária. Sabe-se que as

fraturas de fêmur proximal se associam a diminuição de 12% ou mais na

expectativa de vida, sendo por esse motivo a mais grave fratura osteoporótica e

sendo responsável, por grande parte das mortes acidentais, em mulheres e

homens, com mais de 75 anos (MELTON, et al., 1989; MELTON, et al., 1999;

PINHEIRO et al., 2010).

Na osteoporose senil que atinge pessoas com mais de 70 anos, os

osteoclastos formam as cavidades para a substituição das células ósseas,

através do mecanismo de reabsorção óssea, mas os osteoblastos que são as

células remodeladoras da microarquitetura óssea não conseguem preencher

aquela cavidade completamente, o que deixa o osso com escavações, ou seja,

poroso, frágil e propício a fraturas como as do quadril e da coluna (CRUZ et al.,

2011).

O exame mais adequado para o diagnóstico da osteoporose é a

densitometria óssea, que permite avaliar o estágio da doença e serve como

método de acompanhamento do tratamento, e ainda, fornece subsídios para a

aquisição de dados epidemiológicos consistentes. É um exame indolor que

mede a massa óssea na coluna e no fêmur e deve ser realizado regularmente

pelos idosos (KANIS; GLUER, 2000).

Da mesma forma que o diagnóstico precoce, o tratamento e as medidas

preventivas devem ser iniciados o mais breve possível, através de tratamento

terapêutico em associação com modificações no estilo de vida que diminuam a

perda da massa óssea e evitem as complicações relacionadas a esta doença

osteometabólica (SOUZA, 2010).

Além do tratamento é primordial que a população em geral, incluindo os

idosos, através da educação em saúde, tenha conhecimento sobre a

osteoporose, como preveni-la alterando os fatores de risco modificáveis, como o

estilo de vida (CARVALHO; PAPALÉO, 2006).

1.3 Hábitos de Vida Nocivos a Saúde
1.3.1 Sedentarismo

O aumento da expectativa de vida da população brasileira exige que as

pessoas passem a realizar com frequência mais atividade física, a fim de
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manter uma vida longa satisfatória com autonomia e controle das doenças

crônicas. No entanto, estudos como de Siqueira (2008) concluíram que a

prevalência de sedentarismo no Brasil, ainda é elevada, como por exemplo, no

Sul e no Nordeste, onde 31,8% dos adultos e 58% dos idosos dessas regiões

não praticam atividades físicas.

O envelhecimento populacional e o controle das doenças infecciosas têm

gerado um aumento proporcional das doenças crônicas e um dos fatores de

risco que levam a esse crescimento é o sedentarismo dos indivíduos (MURRAY;

LOPEZ, 1997).

Hoje, a inatividade física tornou-se um fator importante de debilidade, de

redução da qualidade de vida e morte prematura. O envelhecimento saudável

consiste na busca pela qualidade de vida por meio de uma dieta adequada e a

prática de atividades físicas prazerosas, o que ajuda a diminuir o risco de

quedas e fraturas, além de uma convivência social estimulante. Todos esses

fatores trabalhados em conjunto ajudam a melhorar a autoestima e a

autoconfiança dos idosos, preservando sua independência física e psíquica

(GOBBI; CORAZZA; COSTA, 2002; ANDRADE; ANA; MARTINS, 2011).

Muitos Geriatras e estudiosos da área colocam que a atividade física é

um excelente instrumento de saúde em qualquer faixa etária, em especial na

terceira idade. Atividades como caminhadas ajudam a manter a capacidade

cardiorrespiratória e diminuem a perda de massa óssea, que acaba

acontecendo com o passar do tempo, e potencializa-se a partir dos 50 anos.

Exercícios de fortalecimento muscular aumentam a massa muscular ou

simplesmente previnem sua perda, que nessa idade acontece em torno de 0,5

kg por ano (ANDRADE; ANA; MARTINS, 2011).

O exercício físico regular melhora a qualidade e a expectativa de vida do

idoso, ajudando no desenvolvimento das atividades diárias da vida. A atividade

física adotada ao longo do curso da vida contribui para a prevenção e para a

reversão de limitações funcionais. A saúde do idoso também é influenciada pelo

estilo de vida do passado. Entretanto, através do esforço do idoso é possível

reverter os efeitos do passado. Isso é particularmente importante ao considerar-

se o aumento da expectativa de vida e, conseqüentemente, o crescimento da

população idosa no Brasil. (BRASIL, 2005; SIQUEIRA; FACHINI; AZEVEDO,

2009).
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A falta de atividade física causa custos elevados, tanto diretos quanto

indiretos para o sistema de saúde. Diminuir o sedentarismo e promover estilos

de vida mais saudáveis com a participação da atenção básica à saúde e seus

profissionais pode representar um grande impacto na melhoria dos índices de

saúde populacional e nos custos relacionados à gestão dos serviços

(SIQUEIRA; FACHINI; AZEVEDO, 2009).

À medida que os indivíduos envelhecem, sua qualidade de vida é

fortemente determinada por sua habilidade de manter autonomia e

independência (OMS, 2005).

1.3.1- Ingestão abusiva de Bebida Alcoólica
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas representa sério problema

de saúde pública, cujos efeitos repercutem na saúde física e mental dos

indivíduos, atuando como fator determinante sobre causas psicossomáticas pré-

existentes, cujo tratamento requer processos profiláticos e terapêuticos de

grande amplitude (BRASIL, 2010).

O álcool pode causar dependência e afeta as funções mental,

neurológica e emocional.  A ingestão regular de bebidas alcoólicas induz ao

esquecimento e aumenta o risco de demência (BRASIL, 2005).

Entre as consequências, do alcoolismo crônico estão às doenças

cardiovasculares, neoplasias, absenteísmo, com aposentadorias precoces e

hospitalizações, acidentes de trabalho e de trânsito, violência, suicídios e

elevada frequência de ocupação de leitos hospitalares. O álcool tem sido

associado a vários tipos de câncer, embora os mecanismos dessa ação não

estejam completamente esclarecidos (BRASIL, 2005; BRASIL, 2010).

A ingestão abusiva, de bebida alcoólica, pode ainda causar interferências

de várias maneiras na nutrição adequada do idoso, pois compete com os

nutrientes desde sua ingestão até sua absorção e utilização. Quanto maior a

participação do álcool na dieta, menor a quantidade e qualidade nutricional da

alimentação (SENGER et al., 2011).

1.3.2 Tabagismo
O tabagismo é considerado um relevante problema de saúde pública em

todo o mundo. As estimativas são de que 1/3 da população mundial adulta seja

fumante, com prevalência de 47% na população masculina e 12% na população
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feminina. A mortalidade mundial, por doenças associadas ao fumo, atinge cerca

de 4,9 milhões de mortes por ano, o que representa 10 mil mortes por dia

(BURNS, 2003).

O hábito de fumar está particularmente associado em usuários de

bebidas alcoólicas, predispondo o indivíduo a importantes alterações na

capacidade visual e cognitiva, causando sofrimento pessoal, familiar e alto custo

social (GLASS, 2006).

Atualmente o tabaco é considerado uma dependência química, expondo

os indivíduos a inúmeras substâncias tóxicas e causando cerca de 5 milhões de

mortes em todo o mundo por ano. Responde pelo aumento do risco de

morbimortalidade por doenças coronarianas, acidente vascular encefálico,

bronquite, enfisema e câncer, como do pulmão com risco atribuível de 90%,

faringe, esôfago, lábios e colo de útero (BRASIL, 2010).

Uma pesquisa domiciliar realizada nos anos 2002/2003, em 16 capitais e

no Distrito Federal, encontrou prevalência de fumantes de 19%. O consumo do

cigarro é maior entre as gerações das décadas de 30, 40 e 50 e entre os

homens. O consumo do cigarro vem sendo reduzido progressivamente no Brasil

(BRASIL, 2010).

1.4. Qualidade de Vida dos Idosos
Todos estes desdobramentos e consequências listadas acima

decorrentes do envelhecimento da população interferem na qualidade de vida

do idoso. Sendo assim, o aumento da expectativa de vida precisa ser

acompanhado por melhoria ou manutenção de saúde e qualidade de vida

(OMS, 2005).

Sabemos que acima de sessenta anos de idade, geralmente, ocorre

maior necessidade de atenção à saúde, devido às peculiaridades desse grupo

populacional, como as fragilidades e as multidoenças crônicas: hipertensão,

diabetes mellitus, depressão, osteoartroses e outras doenças crônicas. O estilo

de vida ativo passou a ser considerado fundamental na promoção da saúde e

redução da mortalidade. Os maiores riscos para a saúde e o bem-estar advêm

do próprio comportamento individual, resultante tanto da informação e vontade

da pessoa, como também das oportunidades e barreiras sociais presentes.

(ANDRADE; ANA; MARTINS, 2011).
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A conceituação e definição exata da expressão “qualidade de vida” é de

difícil consenso por causa da abrangência da aplicação deste termo em

diversas áreas do conhecimento. E assim, como a saúde, a qualidade de vida

dos idosos, mais que em outros grupos etários, sofrem a influência de múltiplos

fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais (ANDERSON et al., 1998).

Qualidade de vida envolve satisfação e bem estar contendo

características subjetivas e multidimensionais. Reveste-se de importância não

apenas para propiciar maior longevidade aos idosos, mas satisfação pessoal

(RAUCHBACH, 2002; JOIA, 2007; AGOSTINHO, 2008; MIRANDA, 2008; LIMA,

et al., 2009).

É definida pela OMS como "a percepção do indivíduo de sua posição na

vida no contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais ele vive e em

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações". É um

conceito amplo que incorpora de maneira complexa a saúde física das pessoas,

estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais

e seus relacionamentos com as principais características do meio ambiente.

(BRASIL, 2006; OLIVEIRA, 2006; VERAS, 2009; SESC, 2012)

As mudanças no quadro da população idosa brasileira exigirão

modificações nos programas de atenção à saúde oferecida no país à população

idosa, sendo necessário um adequado dimensionamento e direcionamento de

ações de saúde, sobretudo nos programas de prevenções primárias e

secundárias das doenças crônicas não transmissíveis, com base nos altos

custos gerados pela morbidade e mortalidade causados por essas doenças

(BRASIL, 2006; OLIVEIRA, 2006; VERAS, 2009; SESC, 2012).

A elevada prevalência de doenças crônicas e degenerativas na

população de idosos levou ao maior consumo de medicamentos por esta

população. O aumento da idade eleva o consumo de medicamentos tanto em

termos de frequência, como também da variedade de princípios ativos. A

acessibilidade aos medicamentos e continuidade do tratamento é outra variante

importante para a manutenção da saúde e qualidade de vida dos idosos. Porém

nos últimos anos, visualiza que o rendimento da maioria dos idosos se encontra

na faixa de 1 a 1,5 salários mínimos e também elevação dos preços dos

medicamentos. Tal fato representa um ponto negativo para a qualidade de a

vida do idoso (LIMA-COSTA et al., 2003; HOFFMAN et al., 2012; BRASIL, 2013).

Porém, indo mais além, Costa, (2011) ressalta:
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“A qualidade de vida do idoso é dependente de muitos

elementos em interação constante ao longo da vida do

indivíduo. Dentre os principais elementos envolvidos, na

avaliação da qualidade de vida do idoso, estão: as

condições físicas do ambiente; as condições oferecidas

pela sociedade, relativas à renda, saúde, educação

formal e informal; a existência de redes de relações de

amizade e de parentesco, o grau de urbanização e das

condições de trabalho; as condições biológicas

propiciadas pela genética, pela maturação, pelo estilo de

vida e pelo ambiente físico.”

Mayara Leal Almeida Costa, 2011.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para conseguirmos

que o processo de envelhecimento seja positivo, devemos buscar

oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança. Sendo assim,

adotou-se o termo: Envelhecimento Ativo, para expressar a visão desse

processo de conquista. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a

expectativa de vida saudável e a qualidade de vida das pessoas, inclusive dos

idosos frágeis que requerem cuidados, (OMS 2005).

O aumento da longevidade constitui um novo desafio para as

sociedades, os pesquisadores, os gestores de saúde e para a própria

população que envelhece em todo o mundo. Viver mais é um desejo e torna-se

importante desde que se consiga agregar qualidade e significado aos anos

adicionais de vida (SBIB, 2013).

Ressalta-se ainda a importância em elaborar programas que apresentem

estratégias que ofereçam contribuição para a manutenção de níveis satisfatórios

de independência e autonomia dos idosos. (VERAS, 2009).

A política Nacional do idoso foi regulamentada a partir de 4 de janeiro

de1994, pela lei nº 8.842, cap. IV, art.10, que dispõe sobre os cuidados de

saúde para a população idosa. Dentro da proposta do Pacto pela Vida e da

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa ter se tornado uma das prioridades

do governo, em Goiânia foi criada a Rede de Vigilância a Saúde do Idoso

(REVISI), através do Edital de financiamento nº01/2007 da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás que tem por meta gerar conhecimentos
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que levem a melhoria dos programas de atenção á saúde do idoso no Estado

de Goiás e é desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás em parceria com

as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde (BRASIL, 2006; PICCINI;

FACCHINI; TOMASI, et al., 2006).

A avaliação da qualidade de vida é considerada um importante

instrumento na implantação de estratégias eficazes de tratamento na área da

saúde, pois o que adianta ter uma população de idosos vivendo mais de 80

anos, se não for possível proporcioná-los uma vida com qualidade (PICCINI;

FACCHINI; TOMASI, et al., 2006; LIMA-COSTA; FIRMO; UCHÔA, 2004).

É importante ter métodos de avaliação do impacto das doenças e

alterações atribuíveis ao estilo de vida e outros determinantes da saúde se

realmente for usar essa abordagem como uma ferramenta abrangente, eficaz

para orientar as políticas e estratégias de saúde (MURRAY; LOPEZ; JAMISON,

1994).

As doenças crônicas, como o diabetes mellitus, requerem uma

abordagem que envolva diversos fatores, como o monitoramento adequado

desses indivíduos, avaliação dos fatores de risco que possam acarretar as

complicações agudas e crônicas. Portanto, através do levantamento do índice

de idosos diabéticos e dos fatores de risco cardiovasculares na população idosa

de Goiânia, espera-se verificar o impacto do diabetes e dislipidemias na

qualidade de vida desses indivíduos.
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2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral:
Realizar uma análise do Perfil da População de Idosos do município de

Goiânia, incluindo a relação entre glicose, componentes do perfil lipídico e

qualidade de Vida.

2.2. Objetivos específicos:
- Estabelecer a prevalência de hiperglicemia, hiperglicemia intermediária

e relacioná-las com os hábitos de vida e qualidadde de vida na população idosa

em estudo;

- Avaliar o perfil lipídico e a correlação dos fatores de risco (Diabetes,

Hipertensão e Obesidade) com a qualidade de vida dos idosos;

- Caracterizar os aspectos sociodemográficos, morbidades e hábitos de

vida autorreferidos e relacionar com a qualidade de vida de idosos.

.
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3 MÉTODO(S)

3.1. Tipo de estudo
Trata-se de um estudo epidemiológico, de base populacional e

delineamento transversal, o qual é um recorte de um inquérito realizado pela

Rede de Vigilância a Saúde do Idoso (REVISI).

A pesquisa foi intitulada: “Situação de saúde da população idosa do

município de Goiânia, Goiás”. Este inquérito foi o primeiro passo na implantação

da Rede de Vigilância a Saúde do Idoso em Goiânia.

3.2. Local do estudo
O estudo foi realizado no município de Goiânia-GO, localizado na região

do Planalto Central Brasileiro, com uma população de 1.244.645 habitantes,

sendo que a população idosa corresponde a 6,7% (IBGE, 2007). De acordo

com o IBGE, mais de dois milhões de pessoas vivem nessa região

metropolitana, o que faz dela a décima primeira mais populosa do país.

3.3. População alvo
Indivíduos com idade ≥ 60 anos (idade estabelecida para o idoso no

Brasil, de acordo com a Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1996), que viviam em

seus domicílios e residiam na zona urbana do município de Goiânia-GO.

3.4. Critérios éticos
Considerou-se elegível para o estudo o indivíduo que atendeu aos

seguintes critérios: ter idade ≥ 60 anos e dormir mais de quatro dias por semana

na residência da entrevista.

Foram excluídos aqueles que não estavam no domicílio no momento da

visita do entrevistador e/ou do coletador.

Foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

de Goiás, protocolo nº 050/2009 (ANEXO 1).

Apoio financeiro da Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás (FAPEG)
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3.5 Procedimentos para seleção da amostra
O processo amostral foi realizado por conglomerados, tendo como

unidades amostrais primárias os setores censitários (SC) definidos pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2000. Foi utilizado o

Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia fornecido pela COMDATA, que é

instituição municipal responsável pela construção da malha digital da cidade.

Esse mapa digital urbano foi utilizado na digitalização dos 1.068 SC. Desse total

912 SC eram estritamente urbanos e foram utilizados para a localização dos

idosos. Para a delimitação dos SC foram utilizados mapas de campos e

memorial descritivo (IBGE, 1996).

A zona urbana de Goiânia é composta por 912 SC. A média de idosos

nos SC foi de aproximadamente 17 indivíduos, esse número foi identificado

através do estudo piloto. Utilizou-se a média de idosos em cada SC para

identificar o número de setores a serem visitados. Estes SC foram sorteados

através de tabela de números aleatórios criada em sistema eletrônico de

randomização.

Para cada SC sorteado ainda foram realizados sorteios para definir os

quateirões e as esquinas em que a coleta de dados deveria iniciar. A partir da

esquina sorteada a primeira residência foi visitada, excluindo todo imóvel que

não fosse residencial. Quando não havia idoso na residência visitada, o

entrevistador deslocava-se para o próximo domicílio até identificar um idoso,

reiniciando-se em seguida a busca sistemática. Os dados foram coletados de

idosos que estavam presentes no domicílio no momento da visita do

entrevistador e que eram elegíveis para o estudo. Ao visitar duas casas

consecutivas com idosos residentes, a segunda casa não foi incluída na

amostra. Prosseguiu-se assim até completar o total estimado de idosos em

cada SC para completar a amostra.

3.6 Amostra e amostragem
O tamanho da amostra para o referido inquérito epidemiológico foi

calculado a partir do número de idosos (indivíduos com idade ≥ 60 anos, limite

etário recomendado pela Organização Mundial de Saúde) no município em

2007 (7% de 1.249.645 habitantes) e da frequência esperada de 30% para os

objetivos específicos daquela pesquisa, com intervalo de 95% de confiança,

nível de significância de 5%, precisão absoluta de 5% e efeito do desenho da
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amostra por conglomerados (DEFF) de 1,8. Ao valor obtido foram

acrescentados 11% como possível índice de perda, chegando-se a uma

amostra de 934 idosos.

A partir desse inquérito epidemiológico, para a execução do presente

estudo, a população-alvo foi constituída de 220 indivíduos (subamostra

considerada viável sob o ponto de vista estatístico). Foram considerados

intervalo de confiança de 95%, erro aceitável de 10% e frequência esperada de

50%. Para os itens em que o total é menor do que 220, nem todos os

participantes forneceram a resposta correspondente a ele.

3.7. Estudo piloto
Realizado em novembro e dezembro de 2009 com amostra de dois

setores censitários não incluídos no procedimento amostral de pesquisa

definitiva, ou seja, 50 idosos. Estes idosos deveriam atender aos critérios de

inclusão exigidos nesta pesquisa. O estudo Piloto teve por objetivo testar os

procedimentos de aplicação dos instrumentos de coleta de dados, coleta de

material biológico e também verificar os aspectos logísticos e operacionais.

Após o estudo piloto todos os itens foram avaliados e procederam-se

alterações em questões que demonstraram ser ineficientes para responder aos

objetivos propostos e somente depois disso iniciou-se o trabalho de coleta de

dados definitivo.

3.8. Coleta de dados e operacionalização da pesquisa
As entrevistas para coleta de dados foram realizadas no período de

dezembro/2009 a abril/2010, sem marcação prévia.  As coletas de sangue,

previamente agendadas, instruídas e confirmadas via telefone foram realizadas

no período de fevereiro a abril de 2010.

Após o entrevistador ter identificado o domicílio e o idoso elegível, para o

estudo, este era convidado a participar da pesquisa, e em caso de aceite era

lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). Após

sua assinatura ou impregnação da polpa digital no termo de consentimento livre

e esclarecido, nas duas vias do termo, era aplicado o questionário.

O questionário completo elaborado pelo grupo REVISI, era composto por

12 seções: perfil social; saúde geral do idoso e antecedentes familiares, com

verificação da pressão arterial e registro do peso e altura referidos; hábitos de



Métodos 47

vida; doenças autoreferidas, avaliação funcional; qualidade de vida (SF-36);

acesso a serviços de saúde e Mini Exame do Estado Mental (ANEXO 5; ANEXO

6).

Após serem devidamente preenchidos, os questionários foram entregues

à secretaria central para o controle de qualidade dos dados. Este controle foi

realizado por pesquisadores e técnicos treinados que supervisionaram todos os

questionários aplicados logo após a entrevista. Quando alguma incongruência

era identificada, o entrevistador era instado a retornar ao domicílio do idoso

quando necessário ou a corrigir os registros antes de seu envio para o banco de

dados eletrônico.

Durante a entrevista, os idosos eram avisados que o laboratório entraria

em contato para fazer o agendamento e passavam as recomendações para a

coleta de sangue, como manter o jejum nas 12 horas que antecediam a coleta

(ANEXO 7).

A coleta de material biológico, num total de 220 amostras, foi realizada

usando os seguintes procedimentos:

a) Para a realização dos exames do perfil lipídico, foram colhidos 5 mL

de sangue total, usando tubos a vácuo.

b) Para a dosagem de glicemia de jejum foram colhidos 3 mL de

sangue, usando tubos a vácuo contendo o anticoagulante, fluoreto de

sódio, para conservação da glicose na amostra.

As amostras foram transportadas e preservadas em recepiente térmico,

higienizável, impermeável, garantindo a sua estabilidade desde a coleta até a

realização do exame, identificado com a simbologia de risco biológico, com os

dizeres “Espécimes para Diagnóstico” e com o nome do laboratório responsável

pela coleta e eram processadas logo após a chegada ao laboratório.

3.8.1 Variáveis do estudo:

3.8.1.1 Identificação do perfil socidemográfico foram utilizadas perguntas

como: sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar (Seções do

questionário: Identificação e Perfil Social, questões nº 7, 8, 9, 11, 17 e 20)

(ANEXO 5).

3.8.1.2 Estilo e Qualidade de vida: O estilo de vida corresponde as

informações obtidas através do Questionário “Situação de Saúde da População
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Idosa do Município de Goiânia-GO” e a qualidade de vida do questionário SF–

36 versão brasileira (ANEXO 5; ANEXO 6).

A avaliação de qualidade de vida é feita basicamente pela administração

de instrumentos ou questionários como o WHOQOL-OLD e o SF-36.

Foi aplicado o instrumento de qualidade de vida SF–36 Versão Brasileira.

O SF-36 é uma versão em português do Medical Outcomes Study 36, tendo

sido traduzido e validado por Ciconelli, 2007. Foi escolhido o SF-36, por ser um

questionário genérico, com conceitos não específicos para uma determinada

idade, doença ou grupo de tratamento e que possibilita as comparações entre

diferentes doenças e tipos de tratamento, permitindo avaliar de forma ampla o

termo qualidade de vida (MARTINEZ, 2002).

O SF-36 estrutura-se em 36 perguntas e os resultados são convertidos

em 8 domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de

saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental

(WARE, 1992; MARTINEZ, 2002).

Os dados resultantes são avaliados a partir da transformação das

respostas em escores (Raw Scale) que variam de 0 a 100, de cada

componente, sendo que quanto mais se tende a zero pior a qualidade de vida e

quanto se tende a 100, melhor a qualidade de vida. É chamado de Raw Scale

porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida (WARE, 1992;

MARTINEZ, 2002) (ANEXO 6).

Para avaliar a autopercepção de saúde foi usada a seguinte pergunta:

“Em geral o (a) senhor (a) diria que sua saúde é ótima, boa, regular ruim ou

péssima?” e para o perfil socioeconômico foram consideradas as variáveis:

sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar e tipo de moradia.

Para avaliar os hábitos de vida foram utilizadas perguntas sobre ingestão

de bebida alcoólica, atividade física e o hábito de fumar.

A avaliação da hipertensão baseou-se nos critérios das Sociedades

Brasileiras de Cardiologia, de Hipertensão e de Nefrologia, onde Pressão

Arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg, ou nos indivíduos que

já faziam uso de anti-hipertensivos (SBC, 2013).

Na avaliação da função cognitiva foi empregado o mini exame do estado

mental (MEEN), criado por Folstein e cols (1975), breve questionário de 30

pontos usado para rastrear perdas cognitivas. Pontuação ≥ 26 (de um total de

30) foi considerada efetivamente normal. Abaixo de 24 pontos, a pontuação
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pode indicar comprometimento cognitivo e limítrofe para pontos entre 24 e 26

(FOLSTEIN et al.,1975).

A capacidade funcional foi medida por meio de instrumentos que avaliam

a capacidade do paciente para executar as Atividades da Vida Diária (AVD),

como tomar banho, vestir-se, usar o toalete e alimentação e Atividades

Instrumentais da vida Diária (AIVD), como gerir os recursos financeiros, fazer

compras, usar transporte e cuidar da casa, entre outras.

A autoavaliação da saúde é uma medida global que capta o bem estar

físico; mental e social do indivíduo. Ela tem sido amplamente recomendada

como um dos indicadores mais importantes para o monitoramento das

condições de saúde da população e um preditor consistente da sobrevivência

dos idosos (KORTEN et al., 1999).

3.8.1.3 Exames bioquímicos: Foram realizadas as dosagens de glicemia de

jejum para avaliar o metabolismo dos carboidratos e o perfil lipídico para

detectar dislipidemia através de automação no Analisador Bioquímico
Selectra II (Merck) do setor de Bioquímica do Centro de Análises Clínicas de

uma Instituição de Ensino Federal (CACIES) e utilizando controles de qualidade

interno e externo para garantir uma maior reprodutibilidade nas análises.

3.8.1.3.1 Glicemia de jejum: As dosagens de glicemia de jejum foram

realizadas no material biológico colhido usando tubos a vácuo contendo fluoreto

de sódio, para a preservação da glicose na amostra, e empregando o método

enzimático da glicose-oxidase. Na avaliação das dosagens de glicemia de jejum

foram considerados os valores 70 a 99 mg/dL para normoglicêmico, valor de

100 a 125 mg/dL para hiperglicemia intermediária e valor maior ou igual a 126

mg/dL para hiperglicemia (ADA, 2014).

3.8.1.3.2 Perfil Lipídico: Fazem parte deste perfil as determinações dos

triglicérides e do colesterol total e frações (HDL, LDL, VLDL e não-HDL). A

dosagem do colesterol total foi realizada pelo método colorimétrico enzimático

automatizado para o Analisador Bioquímico Selectra II (Merck). O HDL

colesterol foi quantificado pelo método imunoturbidimétrico com automação para

o Analisador Bioquímico Selectra II (Merck). As frações VLDL e LDL foram

estimadas pela equação de Friedwald, onde LDL-colesterol = colesterol total-

(Triglicérides/5 + HDL), quando a concentração de triglicérides for menor ou
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igual a 400 mg/dL. O não-HDL pela subtração do colesterol total da fração HDL

(V Diretrizes Brasileira de Dislipidemias, 2013).

Os valores referenciais do perfil lipídico para adultos > 20 anos foram

empregados os da Sociedade Brasileira de Cardiologia – V Diretriz Brasileira de

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2013): Colesterol total < 200

mg/dL; HDL colesterol > 60 mg/dL; LDL colesterol <100 mg/dL e Triglicérides <

150 mg/dL.

3.9 Análises de dados
O programa Microsoft ® Excel 2007 foi usado para tabulação dos dados

e a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®,

versão 16.0.

Para avaliar a influencia dos domínios do questionário de qualidade de

vida SF-36 em relação às variáveis do perfil sócio demográfico foi utilizado o

teste t Student e Anova, para detalhamento da comparação utilizou-se o teste

Tukey. Foi utilizado como nível de significância o valor 5% (p<0,05).

A análise estatística determinou à média, desvio padrão e teste

estatístico t-Student, ANOVA e/ou Tukey, para avaliar a existência de diferença

estatística, conforme as tabelas abaixo. Foi utilizado como nível de significância

o valor 5% (p<0,05) para todas as tabelas apresentadas abaixo. Foram

excluídas da população analisada quando houve o preenchimento incorreto

e/ou espaços em branco do questionário qualidade de vida SF-36.
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RESUMO

OBJETIVO: Estabelecer a prevalência de hiperglicemia e relacioná-la com os

hábitos de vida de população idosa em Goiânia, GO. MÉTODOS: Estudo de

base populacional com delineamento transversal, de participação anônima e

voluntária, parte de inquérito epidemiológico da Rede de Vigilância à Saúde do

Idoso (REVISI). População-alvo constituída de indivíduos com idade ≥ 60 anos,

não institucionalizados, que dormiam mais de quatro dias por semana na

residência de entrevista, aceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo

de consentimento livre e esclarecido. Foram coletados dados, utilizando

questionário elaborado pelo grupo REVISI, incluindo o Mini-mental state

examination (MMSE), e questionário SF-36, e amostras de material biológico de

220 idosos participantes do inquérito, entre dezembro de 2009 e abril de 2010.

Foi realizada dosagem de glicemia de jejum pela metodologia enzimática

glicose-oxidase no centro de análises clínicas de uma instituição de ensino

superior federal. RESULTADOS: Entre os 220 participantes, 61,36% eram do

sexo feminino. A frequência de hiperglicemia foi de 13,60%; 16,40% dos

participantes apresentaram hiperglicemia intermediária e 70% deles eram

normoglicêmicos. Associação significativa foi estabelecida entre uso de bebidas

alcoólicas e glicemia (p < 0,05). A capacidade funcional foi maior no sexo

masculino (p < 0,05). Significância foi encontrada entre o MMSE e o domínio

capacidade funcional do SF-36 (p < 0,05). Pelo resultado do teste de Tukey do

MMSE, houve significância estatística entre normal e comprometimento

cognitivo (p < 0,05). Nenhuma interferência ou relação com o domínio saúde

mental (p > 0,05), bem como com os resultados obtidos pelo MMSE foram

observadas. A maioria dos idosos diabéticos apresentou saúde mental

preservada e pelo menos um hábito de vida inadequado considerado fator de

risco para diabetes. CONCLUSÕES: Os resultados obtidos neste estudo

corroboram numerosos relatos existentes na literatura, que mostram a

dimensão da hiperglicemia na população idosa brasileira.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To establish the prevalence of hyperglycemia and relate it to the

lifestyle of the elderly population in the municipality of Goiânia, GO. METHODS:
Population-based cross-sectional study with anonymous and voluntary

participation, part of an epidemiological survey carried out by the Network for



Resultados 54

Elderly Health Surveillance (REVISI). Target population composed of

community-dwelling individuals aged ≥ 60 years, who slept more than four days

a week in the household of the interview, agreed to participate in the study, and

signed the informed consent form. Data were collected, using the questionnaire

prepared by REVISI group, including the Mini-mental state examination (MMSE),

and SF-36 questionnaire, as well as samples of biological material from 220

elderly participants in the survey, from December 2009 to April 2010. The fasting

blood glucose test was carried out using the enzymatic assay of glucose oxidase

in the clinical analysis center of a federal college. RESULTS: Among the 220

participants, 61.36% were female. The frequency of hyperglycemia was 13.60%;

16.40% of the participants presented intermediate hyperglycemia and 70% were

normoglycemic. A significant association was established between alcohol

consumption and glycemia (p < 0.05). Functional capacity was higher in males

(p < 0.05). Significance was found between MMSE (normal, borderline, and

cognitive) with the domain functional capacity of the SF-36 (p < 0.05). Based on

the results of the Tukey test for MMSE, statistical significance was found

between normal and cognitive impairment (p < 0.05). No interference with or

relation to the mental health domain (p > 0.05) as well as the results obtained

using MMSE were observed. Most diabetic elderly individuals presented

preserved mental health and at least one inappropriate habit considered a risk

factor for diabetes. CONCLUSIONS: The results obtained in this study

corroborate numerous reports in the literature, which show the extent of

hyperglycemia in Brazilian elderly population.

INTRODUÇÃO
O aumento da longevidade dos indivíduos no Brasil, a redução das taxas

de natalidade e fecundidade a partir da década de 1960, a inserção da mulher

no mercado de trabalho e sua opção por ter menos filhos têm gerado maior

representação dos idosos na composição da estrutura geral da população.2

Assim, observa-se novo padrão demográfico no país, o qual, associado com

perspectivas cada vez maiores de sobrevivência, fator favorecido pelo maior

desenvolvimento científico e tecnológico, tem levado ao aumento da incidência

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). As DCNTs atingem 75,5%

2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Rio de Janeiro;
2011 [acesso em 11 mar 2014]. Disponível em:
http://www.censo2010.ibge.gov.br
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dos idosos, sendo afetados 69,3% dos indivíduos do sexo masculino e 80,2%

do sexo feminino.a,3

Conforme o Censo de 2010, os idosos, classificados como pessoas com

idade ≥ 60 anos, correspondem a 12% da população brasileira. No estado de

Goiás, os idosos representam 9,3% da população total e em Goiânia, 9,6%.a

Em trabalho realizado em 2012, utilizando a estimativa de 216 países, a

International Diabetes Federation (IDF) concluiu que existem atualmente mais

de 371 milhões de indivíduos diabéticos no mundo. No Brasil, segundo a IDF,

existem atualmente 13 milhões e 400 mil pessoas com essa doença, com

percentual maior na faixa etária acima de 60 anos, correspondendo ao quinto

país no mundo com maior número de indivíduos diabéticos.1

O diabetes mellitus tipo 2, com alta prevalência entre idosos, constitui

uma das mais graves epidemias mundiais, por representar importante fator de

risco para doença cardiovascular e de morbimortalidade.2 Caracteriza-se pela

insuficiência da ação da insulina, seja por diminuição ou ausência de sua

secreção pelas células β pancreáticas, por ineficácia no sistema receptor celular

para este hormônio ou por mecanismo de resistência à sua ação,

principalmente em indivíduos com gordura abdominal.3,4

Observa-se que as pessoas vêm tendendo a se tornar mais inativas

fisicamente nos centros urbanos, tendo em vista que os avanços tecnológicos

produzem ocupações, profissões e modos de vida mais sedentários.a,5 Em

consonância com isso, dados do Censo de 2010 mostram que a população rural

de Goiás vem diminuindo, o que contribui para o aumento do sedentarismo e

consequente obesidade, levando a maior prevalência de diabetes no estado.6

Com base no exposto acima, neste estudo objetivou-se determinar a

prevalência de hiperglicemia em uma população de indivíduos idosos, no

município de Goiânia, GO, e correlacioná-la com seus estilos de vida.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de base populacional, com delineamento transversal, em que se

avaliou a saúde de idosos do município de Goiânia, GO. Esta pesquisa faz

3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tábuas completas de
mortalidade–2008. Rio de Janeiro; 2008 [acesso em 11 mar 2014].
Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2008/
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parte de inquérito epidemiológico realizado pela Rede de Vigilância à Saúde do

Idoso (REVISI).

O tamanho da amostra para o referido inquérito epidemiológico foi

calculado a partir do número de idosos (indivíduos com idade ≥ 60 anos, limite

etário recomendado pela Organização Mundial de Saúde) no município em

2007 (7% de 1.249.645 habitantes) e da frequência esperada de 30% para os

objetivos específicos daquela pesquisa, com intervalo de 95% de confiança,

nível de significância de 5%, precisão absoluta de 5% e efeito do desenho da

amostra por conglomerados (DEFF) de 1,8. Ao valor obtido foram

acrescentados 11% como possível índice de perda, chegando-se a uma

amostra de 934 idosos.

Inicialmente, foi realizado estudo piloto com 50 idosos para avaliar o

instrumento (questionário elaborado pela REVISI) a ser utilizado na pesquisa, a

coleta de material biológico, o treinamento e a padronização de entrevistadores

e coletadores e para identificar o número médio de idosos em cada Setor

Censitário (SC) do município. Como cada SC tinha, em média, 17 idosos, foram

necessários 56 SC para alcançar a amostra de 934 idosos.

Os SC foram sorteados aleatoriamente por meio de sistema eletrônico de

randomização a partir dos 912 SC que compõem a zona urbana de Goiânia.

Foram realizados sorteios para definir os quarteirões e as esquinas em que a

coleta de dados deveria se iniciar para todos os SC sorteados. Indivíduos com

idade ≥ 60 anos e que dormiam mais de quatro dias por semana na residência

em que foi realizada a entrevista foram considerados elegíveis. Aqueles que

não estavam no domicílio no momento da visita foram excluídos. Os

entrevistadores foram previamente treinados pela equipe da REVISI.

A primeira residência a partir da esquina sorteada foi visitada, excluindo-

se todo imóvel que não fosse residencial. Quando não havia idoso na

residência, o entrevistador deslocava-se para o próximo domicílio até identificar

um idoso, reiniciando a busca sistemática. Ao visitar duas casas consecutivas

com idosos residentes, a segunda casa não foi incluída. Prosseguiu-se assim

até completar o total estimado de idosos nos SC para completar a amostra.

O idoso elegível era convidado a participar da pesquisa e a responder ao

questionário, composto por 12 seções, que após ser devidamente preenchido

foi entregue à secretaria central da REVISI para o controle de qualidade dos

dados.
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A partir desse inquérito epidemiológico, para a execução do presente

estudo, a população-alvo foi constituída de 220 indivíduos (subamostra

considerada viável sob o ponto de vista estatístico) com idade ≥ 60 anos, que

não eram institucionalizados, dormiam mais de quatro dias por semana na

residência da entrevista, aceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo

de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados e de material biológico

foi realizada no período entre dezembro de 2009 e abril de 2010 por

entrevistadores e coletadores treinados. Foram considerados intervalo de

confiança de 95%, erro aceitável de 10% e frequência esperada de 50%.

Para isso, foram feitas visitas domiciliares aos participantes, durante as

quais foi aplicado o questionário sobre qualidade de vida SF-36 e o questionário

completo elaborado pelo grupo da REVISI. Esse último questionário, composto

de 12 seções e incluindo o Mini-mental state examination (MMSE) para

avaliação da função cognitiva,7 foi previamente testado por intermédio de

estudo piloto. Em visitas domiciliares previamente agendadas e confirmadas por

telefone foram coletadas amostras de sangue de cada participante, usando

tubos a vácuo contendo fluoreto de sódio para a preservação da glicose.

O estudo da saúde da população idosa do município de Goiânia foi

realizado comparando-se o perfil sociodemográfico, os hábitos de vida, as

doenças autorreferidas e as análises bioquímicas de glicemia de jejum com o

SF-36. Esse questionário foi escolhido por ser genérico, com conceitos não

específicos para determinada idade, doença ou grupo de tratamento, e por

possibilitar comparações entre diferentes doenças e tipos de tratamento.

Compõe-se de 36 perguntas e os resultados são convertidos nos seguintes oito

domínios, com valores de 0 (pior) a 100 (melhor): capacidade funcional,

aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais,

aspectos emocionais e saúde mental.8

Para avaliar a autopercepção de saúde, foi feita a seguinte pergunta:

“Em geral, o(a) senhor(a) diria que sua saúde é ótima, boa, regular, ruim ou

péssima?”. Para o perfil socioeconômico, foram consideradas as variáveis:

sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar e tipo de moradia. Para

avaliar os hábitos de vida, foram utilizadas perguntas sobre ingestão de bebida

alcoólica, atividade física e tabagismo. A avaliação da hipertensão arterial

baseou-se nos critérios das Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Hipertensão

e Nefrologia, que a definem como pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou
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pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, ou nos indivíduos que já fazem uso de

anti-hipertensivos.6

Na avaliação da função cognitiva, foi empregado o MMSE, questionário

de 30 pontos usado para rastrear perdas cognitivas. Pontuação ≥ 26 foi

considerada efetivamente normal, abaixo de 24, indicativa de comprometimento

cognitivo e entre 24 e 26, limítrofe.8

A capacidade funcional foi medida por meio de instrumentos que avaliam

a capacidade do paciente para executar as Atividades da Vida Diária (AVD),

como banho e alimentação e Atividades Instrumentais da vida Diária (AIVD),

como gerir recursos financeiros, cozinhar, usar telefone, entre outros.

Os níveis de glicemia de jejum foram dosados utilizando a metodologia

enzimática (glicose-oxidase). As análises bioquímicas foram realizadas no

equipamento Analyzer Vitalab Selectra 2 (Merck), no centro de análises clínicas

de uma instituição de ensino superior federal. Na avaliação dos exames de

glicemia de jejum, foram considerados valores entre 70 e 99 mg/dL para

normoglicemia, entre 100 e 125 mg/dL para hiperglicemia intermediária e maior

ou igual a 126 mg/dL para hiperglicemia.a

O programa Microsoft ® Excel 2007 foi utilizado para tabular os dados e

a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão

16.0. Para avaliar a influência dos resultados dos exames de glicemia, em

relação às variáveis e aos domínios do SF-36 e ao sexo, foram empregados

teste do qui-quadrado (χ2), Teste Exato de Fisher, Teste t de Student e ANOVA.

Definiu-se como nível de significância o valor de 5% (p < 0,05).

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal de Goiás (protocolo nº 050/2009). Os idosos participantes

assinaram termo de consentimento.

RESULTADOS
Foram avaliados 220 idosos, com predomínio do sexo feminino (61,36%,

135/220) na amostra e média de idade de 70 anos (60 a 96 anos). Observou-se

que a maior parte da amostra estudada, 57% (125/220), se encontrava na faixa

etária de 60 a 70 anos. Em relação ao perfil socioeconômico, verificou-se:

predomínio do nível de escolaridade fundamental completo/incompleto, com

53% (115/220); 10,9% (24/220) eram solteiros, 51,8% (114/220) casados e

27,7% (61/220) viúvos; 80% (176/220) residiam em casa própria; 48,1%
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(106/220) dos participantes consideraram sua saúde como regular. Quanto aos

hábitos, 74,10% (163/220) eram sedentários, 19,54% ingeriam bebida alcoólica

e 12,8% (28/220) eram fumantes e, destes, 54,16% (15/220) eram do sexo

masculino.

A frequência de hiperglicemia foi de 13,6% (30/220); 15,4% (36/220) dos

participantes apresentaram glicemia intermediária, 70% (154/220) eram

normoglicêmicos e apenas 6,4% (14/220) relataram que possuíam algum

familiar com diabetes. A frequência de hiperglicemia foi maior entre os idosos

com baixa escolaridade, com 63% (n = 19) dos casos, 73% dos hiperglicêmicos

eram sedentários (n = 22) e 54% deles apresentaram sobrepeso/obesidade (n =

16).

Todas as tabelas apresentam os resultados daqueles participantes que

forneceram resposta para o item em questão. Para os itens em que o total é

menor do que 220, nem todos os participantes forneceram a resposta

correspondente a ele.

Na Tabela 1 apresentam-se os resultados da associação entre as

variáveis de hábitos de vida e os exames de glicemia de jejum. O hábito de

ingerir bebida alcoólica apresentou associação significativa com as dosagens

de glicemia de jejum (p < 0,05). Porém, não houve associação com as variáveis

tabagismo, atividade física, obesidade e hipertensão.
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Tabela 1. Comparação das variáveis avaliadas em relação ao resultado do

exame de glicemia dos idosos participantes. Goiânia, GO, Brasil, 2010.

Variável Normoglicemia

(70-99 mg/dL)

Hiperglicemia

intermediária

(100-125 mg/dL)

Hiperglicemia

(≥126 mg/dL)

p*

n % n % n %

1. O idoso fuma?

Sim 23 14,9 3 8,6 2 7,1

0,372Não 131 85,1 32 91,4 26 92,9

Total 154 100,0 35 100,0 28 100,0

2. O idoso pratica atividade física?

Sim 41 26,8 8 22,9 7 25,0

0,885Não 112 73,2 27 77,1 21 75,0

Total 153 100,0 35 100,0 28 100,0

3. O idoso consome bebida alcoólica?

Sim 43 27,9 3 8,6 10 35,7

0,027Não 111 72,1 32 91,4 18 64,3

Total 154 100,0 35 100,0 28 100,0

4. O médico disse que tem obesidade?

Sim 19 12,3 8 22,9 5 17,2

0,260Não 135 87,7 27 77,1 24 82,8

Total 154 100,0 35 100,0 29 100,0

5. O médico disse que tem hipertensão?

Sim 102 66,2 23 65,7 22 75,9

0,581Não 52 33,8 12 34,3 7 24,1

Total 154 100,0 35 100,0 29 100,0

* Teste do qui-quadrado (χ2).
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Entre os idosos normoglicêmicos, apresentando glicemia intermediária e

hiperglicemia não houve significância com nenhum domínio presente no SF-36

(p > 0,05), mesmo quando analisado por sexo (Tabela 2). Na autoavaliação dos

idosos, sua qualidade de vida foi classificada como boa (67%), também se

destacando aqueles que estão satisfeitos com a própria saúde.

Tabela 2. Comparação dos resultados do exame de glicemia dos idosos

participantes com os domínios do questionário SF-36, médias ± desvio padrão.

Goiânia, GO, Brasil, 2010.

Variável Normoglicemia

(70-99 mg/dL)

(n = 144)

Hiperglicemia

intermediária

(100-125 mg/dL)

(n = 34)

Hiperglicemia

(≥126 mg/dL)

(n = 28)

p*

Capacidade

funcional
67,57 ± 26,8 65,15 ± 28,7 65,71 ± 29,6 0,872

Limitação por

aspectos físicos
64,76 ± 44,5 68,38 ± 44,9 70,54 ± 43,0 0,779

Dor 62,00 ± 25,1 63,53 ± 28,9 67,71 ± 24,0 0,556

Estado geral de

saúde
65,33 ± 21,4 59,24 ± 23,5 61,54 ± 26,8 0,315

Vitalidade 66,42 ± 23,1 66,62 ± 21,2 66,07 ± 24,0 0,996

Aspectos sociais 74,83 ± 29,2 73,16 ± 29,7 75,89 ± 26,9 0,930

Aspectos

emocionais
82,65 ± 36,1 90,21 ± 26,6 89,29 ± 31,5 0,387

Saúde mental 67,72 ± 23,8 65,88 ± 22,4 74,14 ± 19,6 0,326

* ANOVA.

Quando comparados os hábitos de vida com as dosagens de glicose, por

sexo, para os indivíduos do sexo masculino houve significância em relação à

ingestão de bebida alcoólica, o que não aconteceu para os do sexo feminino

(Tabelas 3 e 4).
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Tabela 3. Comparação das variáveis avaliadas em relação ao resultado do

exame de glicemia para os idosos do sexo masculino (n = 58) participantes.

Goiânia, GO, Brasil, 2010.

Variável Normoglicemia

(70-99 mg/dL)

Hiperglicemia

intermediária

(100-125 mg/dL)

Hiperglicemia

(≥126 mg/dL)

p*

n % n % n %

1. O idoso fuma?

Sim 10 17,2 1 8,3 2 15,4

0,741Não 48 82,8 11 91,7 11 84,6

Total 58 100,0 12 100,0 13 100,0

2. O idoso pratica atividade física?

Sim 16 27,6 3 25,0 5 38,5

0,699Não 42 72,4 9 75,0 8 61,5

Total 58 100,0 12 100,0 13 100,0

3. O idoso consome bebida alcoólica?

Sim 26 44,8 1 8,3 7 53,8

0,038Não 32 55,2 11 91,7 6 46,2

Total 58 100,0 12 100,0 13 100,0

4. O médico disse que tem obesidade?

Sim 6 10,3 1 8,3 1 7,7

0,945Não 52 89,7 11 91,7 12 92,3

Total 58 100,0 12 100,0 13 100,0

5. O médico disse que tem hipertensão?

Sim 39 67,2 11 91,7 8 61,5

0,189Não 19 32,8 1 8,3 5 38,5

Total 58 100,0 12 100,0 13 100,0

* Teste do qui-quadrado (χ2).
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Tabela 4. Comparação das variáveis avaliadas em relação ao resultado do

exame de glicemia para os idosos do sexo feminino (n = 96) participantes.

Goiânia, GO, Brasil, 2010.

Variável Normoglicemia

(70-99 mg/dL)

Hiperglicemia

intermediária

(100-125 mg/dL)

Hiperglicemia

(≥126 mg/dL)

p*

n % n % n %

1. O idoso fuma?

Sim 13 13,5 2 8,7 0 0,0

0,277Não 83 86,5 21 91,3 15 100,0

Total 96 100,0 23 100,0 15 100,0

2. O idoso pratica atividade física?

Sim 25 26,3 5 21,7 2 13,3

0,528Não 70 73,7 18 78,3 13 86,7

Total 95 100,0 23 100,0 15 100,0

3. O idoso consome bebida alcoólica?

Sim 17 17,7 2 8,7 3 20,0

0,534Não 79 82,3 21 91,3 12 80,0

Total 96 100,0 23 100,0 15 100,0

4. O médico disse que tem obesidade?

Sim 13 13,5 7 30,4 4 25,0

0,118Não 83 86,5 16 69,6 12 75,0

Total 96 100,0 23 100,0 16 100,0

5. O médico disse que tem hipertensão?

Sim 63 65,6 12 52,2 14 87,5

0,072Não 33 34,4 11 47,8 2 12,5

Total 96 100,0 23 100,0 16 100,0

* Teste do qui-quadrado (χ2).



Resultados 64

Quanto ao domínio capacidade funcional, a população idosa do sexo

masculino apresentou valores mais favoráveis do que a do sexo feminino (p <

0,05) (Tabela 5). Não houve significância nos demais domínios avaliados. Em

relação à variável função cognitiva, os indivíduos podem ser classificados nos

níveis normal, comprometimento cognitivo e limítrofe. Com base nos dados

obtidos nas entrevistas, houve distribuição relativamente uniforme da amostra

pesquisada, com predominância para o resultado normal. Assim, houve

significância entre o MMSE (normal, comprometimento cognitivo e limítrofe) e o

domínio capacidade funcional do SF-36 (p < 0,05) utilizando ANOVA. Utilizando

o teste de Tukey para analisar os resultados do MMSE, houve significância

estatística entre as categorias normal e com comprometimento cognitivo (p <

0,05). Finalmente, não houve interferência ou relação com o domínio saúde

mental (p > 0,05) e os resultados obtidos pelo MMSE.

Tabela 5. Relação entre o questionário sobre qualidade de vida SF-36 dos

idosos participantes (n = 220) com o Mini-mental state examination (MMSE),

médias ± desvio padrão. Goiânia, GO, Brasil, 2010.

Variável MMSE p*

Normal

(n = 96)

Comprometimento

cognitivo

(n = 69)

Limítrofe

(n = 55)

Capacidade funcional 71,46 ± 24,9 58,27 ± 31,5 67,82 ± 28,0 0,030

Limitação por aspectos

físicos
75,31 ± 39,0 59,91 ± 45,8 69,23 ± 44,2 0,125

Dor 65,13 ± 26,4 58,37 ± 24,3 62,54 ± 26,2 0,336

Estado geral de saúde 66,09 ± 21,5 61,85 ± 22,7 62,64 ± 22,7 0,511

Vitalidade 67,88 ± 22,8 65,66 ± 21,6 64,36 ± 25,5 0,711

Aspectos sociais 76,88 ± 27,6 69,81 ± 29,7 76,60 ± 29,5 0,342

Aspectos emocionais 82,93 ± 35,5 83,64 ± 35,5 90,62 ± 27,5 0,486

Saúde mental 67,95 ± 24,1 69,51 ± 21,7 69,44 ± 26,0 0,916

* ANOVA.
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DISCUSSÃO
A prevalência do sexo feminino (61,36%) neste estudo coincide com

outros trabalhos, como do PNAD em 2003, que relatou que 55,9% da população

é composta por idosas8, e pesquisa realizada com usuários do Sistema Único

de Saúde (SUS) em Goiânia, em que 66% das pessoas idosas eram do sexo

feminino.9

A sobrevivência maior das mulheres, ou seja, a taxa de mortalidade

menor em comparação com os homens, ocorre em todo o mundo, mas isto não

significa que elas possuem melhor condição de saúde.4 Há evidência de que as

mulheres idosas suportam maior carga de doenças e de declínio funcional do

que os homens. Isso está associado a diversos fatores, como maior atenção

das mulheres a seus problemas de saúde e maior procura de assistência

médica, realizando mais prevenção do que os homens.10

Outros fatores a serem levados em consideração são que os homens

exercem atividades mais arriscadas, ingerem mais bebida alcoólica, se expõem

mais socialmente, procuram pouco o atendimento médico e ainda não possuem

o hábito de realizar prevenção dos fatores de risco para doenças crônicas.11 Os

homens apresentam maiores taxas de óbitos para doenças do aparelho

circulatório, neoplasias e causas externas do que as mulheres em todas as

regiões brasileiras.11

Neste estudo, quase 70% da população idosa avaliada possui nível

fundamental e/ou é analfabeta. Em outro trabalho com idosos de Goiânia,

59,2% deles haviam cursado no máximo o ensino fundamental

completo/incompleto. O nível de escolaridade pode influenciar a capacidade

que o idoso possui em expor as suas condições de saúde.9 Em consonância

com isso, neste estudo, a maioria dos casos de diabetes ocorreu entre os

idosos com escolaridade até o ensino fundamental completo/incompleto. Esses

dados concordam com os de outros estudos de grupos populacionais urbanos

que encontraram maior prevalência de diabetes entre as pessoas com menor

4 Parayba MI, Crespo, CD. Diferenciais sociodemográficos na incapacidade
funcional dos idosos no Brasil: uma análise das informações do censo
demográfico. In: Anais do XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais;
2008 29 set-3, Caxambu. São Paulo: Associação Brasileira de Estudos
Populacionais; 2008. p. 1-12. [acesso em 11 mar 2014]. Disponível em:
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1157.
pdf
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grau de escolaridade.12 Porém, vale ressaltar que o baixo nível de escolaridade

é uma das características da população em estudo.

Na amostra avaliada, 13,64% dos idosos eram hiperglicêmicos, sendo a

maioria (7,73%) do sexo feminino. Esse resultado mostra um quadro

preocupante, confirmado por outros trabalhos. Em Bambuí, MG, verificou-se

prevalência de hiperglicemia de 14,59% entre idosos,13 enquanto em população

adulta e urbana do Distrito de Canaã, PE, com idade média de 57,7 anos,

encontrou-se prevalência de diabetes mellitus de 13,60%, com maior índice

entre as mulheres.14 Em estudos com populações adultas de São Carlos e

Ribeirão Preto, SP, os índices de hiperglicemia registrados foram de 13,5% e

12,1%, respectivamente, corroborando os resultados do presente estudo.12,15

A prevalência de hiperglicemia intermediária em idosos de Bambuí foi de

13,32%.13 Neste estudo, encontrou-se dado semelhante, pois 15,50% dos

idosos apresentaram pré-diabetes e, assim como na pesquisa conduzida em

São Carlos,12 a maior prevalência destes ficou entre os indivíduos com nível de

escolaridade até o ensino fundamental. Atualmente, a hiperglicemia

intermediária (pré-diabetes) é considerada fator de risco de grande importância

no desencadeamento de diabetes mellitus tipo 2, o mais prevalente entre

idosos.

Portanto, uma maneira de controlar o avanço do diabetes, em especial

do tipo 2, é procurar esclarecer a população sobre o pré-diabetes, condição

que, embora favorável ao desenvolvimento da diabetes e de outros problemas

de saúde, pode ser reversível se forem adotadas mudanças no estilo de vida.16

Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que é portadora da

doença, algumas vezes permanecendo não diagnosticada até que se

manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são

indicados em indivíduos que, embora assintomáticos, apresentem maior risco

para a doença.c

Quando analisados os hábitos de vida, verificou-se consumo de bebidas

alcoólicas na população avaliada de 19,54%, sendo maior entre os homens.

Essa prevalência foi mais elevada do que as registradas em outras pesquisas

com idosos, como a de outro trabalho conduzido em Goiânia9 e a do estudo

com indivíduos atendidos em instituição pública de Fortaleza, CE,17 nos quais

6% e 13,8% dos participantes consumiam bebidas alcoólicas, respectivamente.
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A ingestão abusiva de bebida alcoólica é fator de predisposição a

diabetes mellitus, pois o álcool pode gerar crises repetidas de pancreatite

aguda, o que causa a destruição das células β pancreáticas, produtoras de

insulina, desencadeando o quadro de diabetes mellitus. Vale ressaltar que

embora o consumo de álcool atualmente seja maior entre os homens, registrou-

se aumento mais significativo de bebedores frequentes (que consomem bebidas

alcoólicas uma vez por semana ou mais) entre as mulheres, de 29% em 2006

para 39% em 2012.5

As DCNTs, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão,

hipercolesterolemia, podem ser evitadas em parte ou ter seu aparecimento

adiado por intermédio de reeducação acerca de hábitos de vida inadequados,

como tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo e alimentação

inadequada.11

O diabetes mellitus apresenta alta morbimortalidade, além de causar

grande impacto social e econômico no SUS e no âmbito da previdência social,

pelos custos elevados do tratamento da doença e, sobretudo, de suas

complicações, como nefropatia diabética, doenças cardiovasculares, cirurgias

para amputações de membros inferiores e retinopatia diabética, a principal

causa de cegueira definitiva no mundo.11

Quanto aos fatores de risco controláveis causadores de mortes, o

principal é a pressão arterial elevada, responsável por 13% das mortes no

mundo, seguido por tabagismo (9%), glicemia elevada (6%), sedentarismo (6%)

e sobrepeso e obesidade (5%).18 Entre esses, o sedentarismo é, provavelmente,

o segundo fator de risco mais determinante no aparecimento do diabetes tipo 2,

e esteve presente como o fator de risco controlável mais prevalente na

população estudada, tendo sido referido por 74,1% dos participantes, seguido

por hipertensão, ocorrente em 66,8% dos idosos avaliados neste estudo.

A obesidade, também fator de risco de grande relevância para o

desenvolvimento do diabetes tipo 2, esteve presente em 12,2% da população

estudada. Contudo, quando considerados sobrepeso e obesidade em conjunto,

5 Laranjeira R. II LENAD Levantamento Nacional de Álcool e Drogas: O
consumo de álcool no Brasil: tendências entre 2006 e 2012. São Paulo: Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras
Drogas (INPAD); 2013. [acesso em 15 mar 2014]. Disponível em:
http://inpad.org.br/wp-
content/uploads/2013/04/LENAD_PressRelease_Alcohol_RVW.pdf
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a maioria da população estudada (51%) apresentou esta condição. Importante

salientar, uma vez mais, que a comunidade avaliada apresentou predomínio de

indivíduos com baixa escolaridade, reforçando que sobrepeso e obesidade são

condições bastante prevalentes também em populações menos favorecidas.

Neste trabalho, encontrou-se associação significativa entre prevalência de

diabetes e índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m², resultado semelhante

aos de outros inquéritos populacionais.12,15

As pesquisas epidemiológicas têm procurado verificar os fatores

determinantes da autoavaliação de saúde em idosos e suas consequências,

reconhecendo-a como preditor de qualidade de vida, morbidade, mortalidade e

declínio físico.19 Portanto, em suas concepções, os idosos avaliados neste

estudo consideraram-se portadores de boa qualidade de vida.

A capacidade funcional do idoso é definida como a competência de

realizar suas atividades diárias, como cuidar de si próprio e do ambiente em que

vive, de modo que consiga viver independentemente em seu meio no decorrer

do processo de envelhecimento.16 Nos indivíduos com diabetes, a capacidade

funcional é influenciada por múltiplos fatores, em decorrência de complicações

crônicas vasculares e neuropáticas.14 A melhor capacidade funcional verificada

neste estudo em idosos do sexo masculino talvez possa ser explicada pelo fato

de os homens se manterem ativos por período mais longo de suas vidas.c

Os resultados obtidos com o MMSE contribuíram para validar os outros

achados, assim como para ampliar a confiabilidade das informações fornecidas

pela população avaliada, uma vez que grande parte dos idosos participantes

apresentou função mental preservada.

No presente estudo e em outros trabalhos, observou-se que atualmente

muitas pessoas vêm se dirigido mais para as regiões urbanas, e que isto pode

lhes propiciar maior acesso aos avanços tecnológicos. Assim, criam hábitos de

vida inadequados, como sedentarismo, adoção de alimentação pouco saudável,

com ingestão de grandes quantidades de gorduras, carboidratos e sal, o que

leva ao desenvolvimento de obesidade, hipertensão e hiperglicemia. Tais

fatores desencadeiam o aparecimento de DCNTs, que gradualmente vêm

afetando maior número de idosos, em decorrência do aumento da expectativa

de vida em todo o mundo.9

Ampliar o conhecimento acerca das condições de saúde dos idosos com

diabetes mellitus, bem como das exigências para que se tenha melhor
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qualidade de vida, pode contribuir para se entender melhor todo o complexo

mecanismo que envolve o envelhecimento, com as limitações e os alcances

permitidos ao ser humano. Ademais, pode fornecer subsídios aos serviços de

saúde para desenvolver a atenção básica à saúde dessa parcela da população,

que vem crescendo rapidamente nos últimos anos, sobrepondo

significativamente o percentual de indivíduos mais jovens.d,20

Neste estudo, observou-se correlação entre hábitos de vida inadequados

(sedentarismo, sobrepeso e obesidade) e desenvolvimento do diabetes, em

especial para os indivíduos do sexo feminino. Cerca de 14% e 17% da amostra

estudada apresentou resultados de glicemia que se enquadram nos critérios de

pré-diabetes e diabetes, respectivamente. Portanto, com base no percentual de

idosos com diabetes e pré-diabetes encontrado neste estudo, conclui-se que

medidas preventivas devem ser implementadas para evitar o avanço desta

doença.
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RESUMO Objetivo: A prevenção das doenças cardiovasculares envolve

controle das dislipidemias e mudanças nos hábitos de vida. O objetivo deste

trabalho foi avaliar o perfil lipídico e promover a correlação dos fatores de risco

(Diabetes, Hipertensão e Obesidade) com a qualidade de vida dos idosos do

município de Goiânia-GO. Metodologia: A população alvo foi constituída de

220 idosos, não institucionalizados, e que realizaram o perfil lipídico e

forneceram dados: peso, altura, hábitos de vida, uso de hipolipemiantes e

autorreferência de diabetes. Resultados e discussões: 61,4% idosos

(135/220) eram do gênero feminino e 38,6% (85/220) do gênero masculino;

apenas, 25,9% (57/220) relataram a prática de atividade física; de tabagismo,

12,8% (n=28); etilismo, 19,5% (n=43); hipertensão arterial foi 66,8% (n=147) e

12,2% dos idosos foram classificados como obesos por apresentarem IMC

maior que 30. No gênero feminino as medianas do colesterol total (CT), HDL-c e

triglicérides (TG) foram, respectivamente, 202 mg/dL (75,0-318,0); 43,0 mg/dL
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(21,0-78,0) e 145 mg/dL (67,0-475,0), no masculino foram de 184 mg/dL (110,0-

345,0); 37mg/dL (21,0-66,5) e 147,0 mg/dL (48,0-491,0) (p<0,05 para CT e

HDL-c e p>0,05 para TG). O IMC foi ≥ 30 para 12,2% (n=27), com mediana de

TG de 181mg/dL (71,0-475,0) e, para IMC < 30 (n=184), tal mediana foi de

144mg/dL (48,0-491,0) (p>0,05). O percentual do diabetes autorreferido foi de

19,5% (43/220) e 80,5% (n=177) dos idosos relataram não terem diabetes.

Conclusões: A avaliação do perfil lipídico, diabetes e hábitos de vida são

considerados um importante instrumento na implantação de estratégias de

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, em uma

população de idosos na busca de ter uma melhor qualidade de vida.

Descritores: idoso, perfil lipídico, obesidade, qualidade de vida, índice de

massa corporal

ABSTRACT Objective: Prevention of cardiovascular disease involves control of

dyslipidemia and changes in lifestyle. The objective of this study was to evaluate

the lipid profile and promote the correlation of risk factors (diabetes,

hypertension and obesity) with the quality of life of elderly in the city of Goiânia-

GO. Methods: The target population consisted of 220 elderly, non-

institutionalized and underwent lipid profiles and provided data: height, weight,

lifestyle habits, use of lipid-lowering and diabetes self reference. Results and
discussion: Elderly 61.36% (135/220) were female and 38.64% (85/220) were

male, only 25.9% (57/220) reported physical activity, smoking, 12,8% (n = 28);

alcoholism, 19.54% (n = 43). hypertension was 66.8% (n = 147) and 12.2% of

the elderly were classified as obese by having a BMI greater than 30. In females

the median total cholesterol (TC), HDL-C and triglycerides (TG) were,

respectively, 202 mg / dL (75.0 to 318.0), 43.0 mg / dL (21.0 to 78 , 0), and 145

mg / dL (67.0 to 475.0) in male and 184 mg / dL (110.0 to 345.0), 37mg/dL (21.0

to 66.5), and 147.0 mg / dL (48.0 to 491.0) (p <0.05 for TC and HDL-c and p>

0.05 for TG). BMI was ≥ 30 to 12.2% (n = 27), median TG of 181mg/dL (71.0 to

475.0) and BMI <30 (n = 184) as median was 144mg/dL (48.0 to 491.0) (p>

0.05). The percentage of diabetes self that was 19.5% (43/220) and 80.5% (n =

177) of subjects reported not having diabetes. Conclusions: The evaluation of

lipid profile, diabetes and lifestyle habits are considered an important tool in

the implementation of strategies to prevent of chronic diseases non-
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communicable, especially in an elderly population in search of a better quality

of life.

Keywords: elderly, lipid profile, obesity, quality of life, body mass index corpora

INTRODUÇÃO
O número de habitantes que corresponde à população idosa brasileira é

cerca de 15 milhões de pessoas, segundo o Instituto de Geografia e Estatística

(IBGE). Este quantitativo é equivalente a 8,6% da população total no Brasil. A

população acima de 75 anos de idade obteve um crescimento de 49,3% nos

últimos 10 anos. (1) No Brasil, tal fato surgiu de forma radical e bastante

acelerada a partir da década de 60, sendo que no ano de 2000, segundo o

censo, o número de indivíduos idosos era 35,6% maior em relação ao ano de

1991 e as projeções indicam que em 2020, o Brasil será o sexto país do mundo

em número de idosos. (2,3)

O desenvolvimento tecnológico e científico tem aumentado a expectativa

de vida, projetando para 2025, aproximadamente, 30 milhões de indivíduos com

idade igual ou superior a 60 anos, correspondendo a um aumento de duzentos

e vinte e três por cento segundo a Organização Mundial de Saúde (2005) e

constituindo um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. (4,5)

O surgimento de várias doenças no decorrer do envelhecimento do

organismo pode ser reflexo dos hábitos alimentares praticados pelos idosos ao

longo da vida. A adoção de um estilo de vida com hábitos alimentares

inadequados, baixos níveis de atividade física e o envelhecimento populacional

são uns dos fatores responsáveis pelo destaque das doenças crônicas não

transmissíveis, como principal causa de mortalidade no mundo. (6) As principais

doenças crônicas prevalentes na população idosa são o diabetes mellitus e a

hipertensão arterial sistêmica. Essas doenças podem desencadear uma série

de complicações, como distúrbios cardiovasculares, cerebrovasculares, renais,

dentre outros. (7)

A prevalência da hipertensão arterial sistêmica, na população idosa, é

estimada em 60%, enquanto o diabetes mellitus em 20%. Essas doenças

apresentam elevado grau de morbimortalidade e são frequentemente ignoradas,

e ainda possuem baixa adesão medicamentosa por parte dos pacientes e

dificuldades de acesso aos medicamentos. (8)
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A dislipidemia é considerada um dos principais fatores de risco para o

desenvolvimento das doenças cardiovasculares, por causa do processo da

aterosclerose, que, por sua vez, é mais frequente em indivíduos idosos. (9,10)

Atualmente as doenças cardiovasculares vasculares são responsáveis

por 31,88% das causas de óbitos no Brasil, levando a um percentual elevado de

intercorrências, como internações, complicações secundárias o que ocasionam

custos elevados para a rede de saúde. (9)

Os níveis de LDL-colesterol são associados ao aumento no consumo de

gorduras saturadas e ricas em colesterol, já o HDL- colesterol se reduz com o

baixo consumo de gorduras insaturadas e pouca atividade física, o que é

comum na população idosa. (11)

O surgimento da dislipidemia decorre de alterações no metabolismo das

lipoproteínas, que necessita de diagnóstico e acompanhamento terapêutico,

mediante quantificação laboratorial dos lipídios plasmáticos e suas frações, pois

esse distúrbio tem como característica a ausência ou poucos sinais dos

sintomas, na maioria de seus portadores. (12)

Todavia, se houver alterações excessivas no perfil lipídico, ligadas na

maioria dos casos a fatores genéticos, o diagnóstico clínico pode ser possível

devido à sintomatologia decorrente do acúmulo de lípides como colesterol ou

triglicérides, em vários tecidos como: olhos, pele, tendões e sistema nervoso,

visíveis claramente, permitindo dessa forma a suspeita da alteração lipídica,

antes das determinações laboratoriais. (12, 13)

Desta forma, faz-se necessário o acompanhamento dos idosos com

dosagem do perfil lipídico e um tratamento adequado, levando a uma

modificação do quadro atual da prevenção primária e, possibilitando um menor

gasto da saúde pública com as doenças cardiovasculares e suas

consequências. Contudo, estudos referentes ao perfil lipídico na população

brasileira ainda são pouco frequentes, principalmente entre os idosos. Este

estudo tem como objetivo a avaliação do perfil lipídico e a correlação dos

fatores de risco (Diabetes, Hipertensão e Obesidade) com a qualidade de vida

dos idosos do município de Goiânia-GO.

MATERIAL E MÉTODOS:
Estudo de base populacional domiciliar com delineamento transversal,

realizado no período de dezembro de 2009 a abril de 2010, após aprovação
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pelo comitê de Ética em Pesquisa da UFG, protocolo nº 050/2009, que objetivou

avaliar, de forma multidimensional, a saúde dos idosos do município de Goiânia-

GO, Brasil.

O tamanho da amostra foi calculado a partir do número de idosos no

município no ano de 2007 (7% de 1.249.645 habitantes), e considerando uma

frequência esperada de 30% para todos os desfechos, intervalo de confiança de

95%, nível de significância de 5%, precisão absoluta de 5% e DEFF (efeito do

desenho da amostra por conglomerados) de 1,8. Foram acrescentados 11%

como possível índice de perda de dados e calculou-se que a amostra seria de

934 idosos de ambos os sexos.

Para a coleta de sangue foi utilizada uma subamostragem de 30% dessa

população (n=934), considerando o intervalo de confiança de 95%, erro

aceitável de 10% e uma freqüência esperada de 50%, totalizando 220

indivíduos. Estes foram sorteados, por meio de tabela de números aleatórios

criada em sistema eletrônico de randomização.

Os dados foram coletados de idosos que estavam presentes no domicílio

no momento da visita do entrevistador, e que eram elegíveis para o estudo. Ao

visitar duas casas consecutivas com idosos residentes, à segunda casa não foi

incluída na amostra. Prosseguiu-se assim até completar o total estimado de

idosos em todos os SC, para completar a amostra. Antes da coleta de dados, foi

realizada a aplicação do questionário elaborado pela Rede de Vigilância a

Saúde do idoso (REVISI) e coleta de material biológico na modalidade piloto

com 50 idosos em setores censitários não sorteados para a coleta dos dados.

Quando o entrevistador identificava o domicílio e o idoso elegível para o

estudo, este era convidado a participar da pesquisa e para os que aceitavam

era aplicado o questionário elaborado pelo grupo REVISI e o questionário de

Qualidade de Vida SF-36. O questionário completo era composto por 12 seções

e após serem devidamente preenchidos eram entregues à secretaria central

para o controle de qualidade dos dados.

A população alvo constituiu-se de indivíduos com idade ≥ 60 anos, limite

etário para idosos recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que não

eram institucionalizados e que dormiam mais de quatro dias por semana na

residência da entrevista; aceitavam participar da pesquisa e assinavam o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicado um questionário durante as

visitas domiciliares.
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O estudo da saúde da população idosa do município de Goiânia foi

realizado comparando o perfil sócio demográfico com o questionário de

qualidade de vida SF-36 e análises bioquímicas de perfil lipídico e diabetes

auto-referida.

Para a realização do perfil lipídico, foram dosados o Colesterol Total,

Colesterol HDL e Triglicérides pela metodologia enzimática e direta, no

equipamento Vitalab Selectra 2 (Merck), para determinar a prevalência da

dislipidemia. A fração LDL-colesterol foi determinada através da fórmula de

Friedwald, onde LDL-colesterol = colesterol total-(Triglicérides/5 + HDL). As

análises foram realizadas no Centro de Análises Clínicas da Faculdade de

Farmácia da Universidade Federal de Goiás.

O programa Microsoft ® Excel 2007 foi usado para tabulação dos dados,

e a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®,

versão 16.0.

Para avaliar a influência dos resultados do perfil lipídico, em relação às

variáveis, aos domínios do questionário SF-36 e ao sexo, foi utilizado o teste

Qui Quadrado, Exato de Fisher, t Student e Anova. Foi utilizado como nível de

significância o valor 5% (p<0,05)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria da população analisada foi composta por mulheres idosas,

representando 61,36% (135/220) e 38,64% (85/220) para o sexo masculino,com

prevalência de viúvas 21,81% (48/220), apenas 25,9% (57/220) relataram a

prática de, pelo menos, uma atividade física e 7,73% (17/220) faziam uso de

hipolipemiantes.

A justificativa de um percentual maior, em relação ao sexo feminino, se

dá em virtude das mulheres apresentarem maior resistência, buscarem mais a

assistência médica e se engajarem nos programas sociais de caráter cultural e

educacional, além de serem mais sociáveis.(14) Enquanto, que os homens

morrem num percentual maior, devido às elevadas taxas de violência, dos quais

são as maiores vítimas. Dados semelhantes foram encontrados por Caetano e

cols, onde 57,2% (83/145) da população de idosos estudados foram mulheres.
(15)

A prevalência de viúvas pode ser explicada por fatores socioculturais,

uma vez que essas ao não se casarem novamente, estão mais propensas a
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apresentarem um quadro de depressão e ansiedade. Esses dados também

foram semelhantes ao encontrados por Caetano e cols, 22,7% (33/145) de

viúvas. (15)

Segundo foi verificado (Tabela 1), apesar da grande importância da

atividade física sistemática e regular na prevenção e controle das doenças

crônicas não transmissíveis, como a cardiovascular, a taxa de sedentarismo foi

elevada com 74,1% (163/220) com predominância no sexo feminino. Estudos

sugerem que as atividades físicas e exercícios, como a caminhada, por pelo

menos 30 minutos, em qualquer idade, reduzem o risco de morbimortalidade,

devido a doenças como: hipertensão, cardiovasculares, diabetes, obesidade,

osteoporose, transtornos mentais. Alguns estudos demonstram que o risco

relativo de doença arterial coronariana atribuível ao sedentarismo é comparável

ao risco da hipertensão arterial dislipidemia e tabagismo. (14)

Tabela 1 – Prevalência dos Fatores de risco cardiovascular do estudo por sexo

Fatores de risco n (220) Sexo

feminino

n

Sexo

masculino

n

%

(n=220)

%

Sexo

feminino

%

Sexo

masculino

Sedentarismo

Hipertensão

Dislipidemia

Depressão

Etilismo

Diabetes referida

Analfabetismo

Tabagismo

Obesidade

163

147

105

58

56

43

35

28

33

102

88

68

38

21

25

22

13

21

61

59

37

20

32

18

13

15

12

74,1

66,8

47,7

27,0

25,6

19,5

16,1

12,8

15,0

47,0

39,8

30,9

17,7

9,6

11,0

10,1

5,9

9,5

27,1

27,0

16,8

9,3

16,0

8,5

6,0

6,9

5,5

A taxa de tabagismo, com base nos dados, foi de 12,8% (28/219), sendo

maior entre os homens do que entre as mulheres, e neste grupo de idosos está

associado ao comprometimento da saúde mental pelo resultado apresentado

pelo questionário SF-36.

Outro fator observado, que apresentou uma alta prevalência, foi à

depressão com 26,98% (58/215), sendo que a maioria são mulheres, com

17,68% (38/215), e os homens com 9,30% (20/215) dos casos.
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Os transtornos mentais como: a ansiedade e a depressão acontecem

com frequência significativa entre os idosos e, principalmente, entre as

mulheres. São consideradas as maiores causas de sofrimento emocional e

diminuição da qualidade de vida, constituindo um problema de grande

magnitude para a saúde pública, devido à sua alta morbidade e mortalidade.

Estudos sugerem que a prática regular de atividade física pode auxiliar ou, até

mesmo, ser eficaz no tratamento da ansiedade e depressão. (16)

Valores médios de colesterol total, da população em estudo, foram de

195,5 mg/dL (75,0-345,0; DP=43,97), do HDL-colesterol foi de 40 mg/dL (21,0-

78,0; DP=10,9) e para os triglicérides de 145 mg/dL (48,0-491,0; DP=83,7). No

sexo feminino a mediana do colesterol total foi de 202 mg/dL (75,0-318,0;

DP=42,3) e no sexo masculino foi de 184 mg/dL (110,0-345,0; DP=43,9)

(p<0,05).

A mediana do HDL-colesterol foi de 43,0 mg/dL (21,0-78,0; DP=11,0)

para o sexo feminino, e de 37mg/dL (21,0-66,5; DP=9,3) para o sexo masculino

(p<0,05), apresentando, portanto, significância estatística. A mediana dos

triglicérides foi de 145 mg/dL (67,0-475,0; DP=73,6) para as mulheres e 147,0

mg/dL (48,0-491,0); DP= 97,7) (p>0,05) para os homens.

A média do colesterol total dos 17 idosos, que faziam uso de

hipolipemiantes, foi de 161,17 mg/dL (75,0-218,0; DP=35,8), do HDL-colesterol

de 42,41 mg/dL (21,0-76,0; DP=14,8) e do triglicérides 161,35 mg/dL (85,0-

373,0; DP=73,4) (Tabela 2)

Nos idosos com IMC ≥30 a mediana de concentração dos triglicérides foi

de 181mg/dL (71,0-475,0; DP=106,4), enquanto que para aqueles com IMC <30

(n=184) a mediana foi de 144mg/dL (48,0-491,0; dp=79,8) (p>0,05).

No grupo de estudo, 5,5% (n=12) apresentaram desnutrição. Foram

classificados como obesos, por apresentarem IMC > 30, 13,9% dos idosos do

sexo feminino e 11,8% do sexo masculino. O grau de obesidade foi diferente

em comparação a outros estudos, Cruz et al. (2003) encontraram a faixa de

45% dos idosos com certo grau de obesidade, enquanto Marques et al (2008)

encontraram 76,46% com quadro de sobrepeso ou obesidade tipo I ou II. (7)

Quando avaliamos sobrepeso dos idosos, desse grupo de estudo, encontramos:

40% do sexo masculino e 37,4% do sexo feminino (Tabela 2). (17)

Em comparação a outros estudos científicos, como os de Moretti et al.

(2009) (20), ao analisar uma população idosa com 64,35% composta pelo sexo
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feminino, a média do IMC nas mulheres foi de 30,5 Kg/m2, e nos homens de

29,6 Kg/m2, com média geral de 30,2 Kg/m2.

Tabela 2- Comparação das variáveis do perfil lipídico em relação ao sexo.

Sexo
Masculino Feminino P

N % N %

IMC

Abaixo do Peso 0 0,0 3 2,6

Saudável 39 45,9 47 40,9

Sobrepeso 34 40,0 43 37,4

Obesidade Grau I 10 11,8 16 13,9

Obesidade Grau II

(severa) 2 2,4 5 4,3

Obesidade Grau III

(mórbida) 0 0,0 1 0,9

Total 85 100,0 115 100,0 0,541*

Colesterol

≤ 200 47 56,0 67 49,6

>200 37 44,0 68 50,4

Total 84 100,0 135 100,0 0,405

HDL

≤ 60 81 96,4 124 91,9

>60 3 3,6 11 8,1

Total 84 100,0 135 100,0 0,258

Triglicerídeos

≤ 150 43 51,2 74 54,8

>150 41 48,8 61 45,2

Total 84 100,0 135 100,0 0,676

LDL

≤ 100 25 30,5 27 20,3

>100 57 69,5 106 79,7

Total 82 100,0 133 100,0 0,102

Teste Exato de Fisher *Teste Qui Quadrado
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Os demais componentes do perfil lipídico foram semelhantes aos

encontrados por SUMITA et al. (2009),(18) nos quais os resultados para o sexo

masculino e feminino foram respectivamente: Colesterol Total 204±34mg/dL e

213±37mg/dL; HDL-Colesterol 50±15mg/dL e 63±12mg/dL; LDL-Colesterol

129±31mg/dL e 128±32mg/dL e Triglicérides 124±58mg/dL e 115±46mg/dL.8 E

também, os resultados foram semelhantes aos obtidos por Marques et al.

(2008)(19) que encontraram colesterol total de 200,17±33,32mg/dL, HDL-

colesterol de 50,23±11,40mg/dL, LDL colesterol de 131,46±30,39mg/dL e

Triglicerídeos 123,38±56,17mg/dL (Tabela 3).

.

Tabela 3- Comparação do perfil lipídico sem/com tratamento e com outros estudos

Exames

(Média± DP)

Sexo Tratamento Outros Estudos

Fem.
(n=135)

Masc.
(n=85)

Sim
(n=17)

Não
(n=203)

Sumita et al. (2009) Marques et

al.(2008)Fem. Masc.

ColesteroTotal

(mg/dL)

202

(42,3)

184

(43,9)

168,5

(43,98)

203,13

(43,09)

204

(34)

213

(37)

200,17

(33,32)

HDL-

colesterol

(mg/dL)

43,0

(11,0)

37

(9,3)

42,74

(13,80)

41,68

(10,61)

50

(15)

63

(12)

50,23

(11,40)

LDL-colesterol

(mg/dL)

130

(40,74)

117,6

(39,47)

93,42

(32,20)

127,57

(40,92)

129

(31)

128

(32)

131,46

(30,39)

Triglicérides

(mg/dL)

145

(73,6)

147

(97,7)

161,65

(70,80)

169,34

(85,16)

124

(58)

115

(46)

123,38

(56,17)

Bueno e colaboradores (2007) realizaram dosagens bioquímicas em

idosos pertencentes a um grupo institucional e encontraram 59,0% e 50,8% de

níveis limítrofes para colesterol total e triglicerídeos, respectivamente, e 39,4%

dos idosos apresentaram valores altos para colesterol total e triglicérides. (21)

Pereira e cols.(2008) observaram que 33,1% dos idosos referiram ter

hipercolesterolemia, percentual este, semelhante a esse estudo, sendo maior

prevalência entre as mulheres, com redução de acordo com o avanço da idade.
(22)

De acordo com o estudo de Framingham, a hipercolesterolemia nos

idosos é mais prevalente em mulheres do que em homens, corroborando os

nossos resultados, sendo mais frequente na faixa etária de 65 a 74 anos,
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declinando após 75 anos, porém se deve ter cautela sobre o início do

tratamento de redução do colesterol em homens e mulheres acima de 65 e 70

anos de idade, avaliando a eficácia e custo-efetividade das intervenções de

hipolipemiantes para a redução da mortalidade e morbidade nessa

população.(23)

De acordo com o estudo de Framingham, a hipercolesterolemia nos

idosos é mais prevalente em mulheres do que em homens, corroborando os

nossos resultados, sendo mais frequente na faixa etária de 65 a 74 anos,

declinando após 75 anos, porém se deve ter cautela sobre o início do

tratamento de redução do colesterol em homens e mulheres acima de 65 e 70

anos de idade, avaliando a eficácia e custo-efetividade das intervenções de

hipolipemiantes para a redução da mortalidade e morbidade nessa

população.(23)

Foi observado que 70% dos participantes do estudo que faziam uso de

hipolipemiantes usavam sinvastatina.  Dentre a relação dos medicamentos da

classe a sinvastatina tem apresentado uma relação custo-efetividade superior

às demais estatinas nas hiperlipidemias e na profilaxia secundária da doença

coronariana. Visto que a sinvastatina é o medicamento que apresenta o valor

mais baixo da relação dos hipolipemiantes.

Outros estudos mostraram que parte da população idosa não possui um

acompanhamento adequado da sua dislipidemia, como: esclarecimento sobre o

seu perfil lipídico e a falta de distribuição gratuita de hipolipemiantes, pois

devido ao seu alto custo muitos idosos abandonam o tratamento (10). Além do

tratamento com medicamentos, sabe-se na atualidade, que mudanças dos

hábitos de vida, para uma alimentação mais saudável e prática regular de

atividade física se fazem necessárias. (24)

A 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase é a enzima

que catalisa a conversão da HMG-CoA a ácido mevalônico, precursor do

colesterol. Os inibidores da redutase (estatinas) consistem em análogos

estruturais do intermediário HMG-CoA. Esses análogos causam inibição parcial

da enzima e, assim, bloqueiam a produção de um intermediário na síntese do

colesterol. A consequente redução na síntese hepática de colesterol resulta em

aumento de expressão de receptores de lipoproteínas de baixa densidade (LDL

colesterol) hepático e, portanto, aumento da depuração das LDL-c. Esse efeito

aumenta tanto o catabolismo de fração das LDL quanto à extração hepática dos
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precursores das LDL (remanescentes de lipoproteínas de densidade muito

baixa - VLDL), reduzindo, assim, os níveis plasmáticos de LDL. (25, 26, 27)

Também foi observado que todos os idosos, tanto do sexo feminino

quanto do sexo masculino, que fazem uso de hipolipemiantes, possuem os

valores de LDL (mg/dL) dentro dos valores de referência, o que não foi

observado no grupo de idosos que não usam hipolipemiantes. A média no sexo

feminino foi de 102,85 mg/dL e no sexo masculino de 75,91mg/dL (Tabela 3).

Ao analisar os valores médios dos triglicerídeos, dos pacientes que

faziam uso de hipolipemiantes, não houve diferença no sexo feminino e pouca

variação no sexo masculino. Conclui-se que o medicamento sinvastatina

interfere pouco sobre os níveis de triglicerídeos.

Dos idosos que usavam hipolipemiante, apenas dois pacientes fazem

uso de fenofibrato que pertencem à classe dos fibratos, que reduzem os valores

de triglicerídeos no sangue. Estes pacientes apresentaram valores de

triglicerídeos adequados (133 e 129 mg/dL). Os Fibratos estimulam a síntese de

PPAR-alfa via ativação de um receptor nuclear de transcrição gênica (receptor

PPAR - peroxisome proliferator activated receptor), a atividade de beta-oxidação

de triglicerídios dos peroxisomas celulares. Estimulam a enzima lipase das

lipoproteínas, degradrando os VLDL e liberando os triglicerídios para consumo

nos músculos. (25,26,27)

Muitos pacientes idosos do sexo feminino e alguns do sexo masculino,

pertencentes ao grupo que não usam hipolipemiantes, apresentaram valores

acima do VR para o LDL. Isso indica a necessidade do uso de fármacos

hipolipemiantes e monitoramento do perfil lipídico dos mesmos, 19,5% (n=43).

Nos dados analisados, as mulheres apresentaram maior prevalência de

obesidade. Os homens apresentaram o índice de massa corporal mais baixo,

possivelmente, pelo tipo de atividades desenvolvidas no dia a dia e pela menor

obesidade no sexo masculino, que já foram determinadas em outros estudos de

base populacional realizados no Brasil, como os de Souza et al, (2003) (28)

Pereira et al, (2008) (22). É válido ressaltar que os dados frente à prevalência as

doenças relacionadas à mulher são maiores, devido a maior procura pela

assistência médica, o que possibilita o diagnóstico de tais patologias, o que não

indica que as mesmas sejam tratadas de tais problemas, revertendo seus

problemas de saúde (28,22).
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De acordo com dados do inquérito nacional de 1997, a prevalência de

obesidade entre as mulheres está em torno de 12,4%, e 7,0% para homens.

Quando se inclui, também, os casos de sobrepeso (IMC ≥ 25kg/m2) estes

valores elevam-se para 38,5% nos homens e 39% nas mulheres. A obesidade e

o sobrepeso são as formas mais comum de má-nutrição, contribuindo para o

surgimento de diversas co-morbidades, que vão desde condições debilitantes

que afetam a qualidade de vida até condições graves como diabetes mellitus

tipo 2, decorrentes do excesso de peso corporal, do padrão alimentar

inadequado e da resistência insulínica. (29)

Portanto, para o diagnóstico de dislipidemias considerou-se, além da

informação de uso de medicamento específico, os fatores de risco declarados e

a análise do perfil lipídico. A prevalência de dislipidemia foi de 47,7%.

Conforme observado na Tabela 4, a variável obesidade apresentou

significância estatística, (p<0,05), em relação ao domínio Aspectos Emocionais,

com média de 95,84 e ± de 18,44 para os idosos obesos, e média de 82,86 e ±

35,89 para os idosos não-obesos. Porém, a qualidade de vida dos idosos

obesos não houve diferença para outros domínios do questionário qualidade de

vida SF-36 (Capacidade Funcional, Limitação por aspectos físicos, Estado Geral

de Saúde).

O sobrepeso e a obesidade também estão associados a distúrbios

psicológicos, incluindo depressão, ansiedade, distúrbios alimentares, imagem

corporal distorcida e baixa autoestima. As prevalências de ansiedade e

depressão são de três a quatro vezes mais altas entre indivíduos obesos. Além

disso, indivíduos obesos também são estigmatizados e sofrem discriminação

social. (29)

A frequência do diabetes autorreferida foi 19,5% (n=43) e 80,5% (n=177),

sendo este último, os idosos referiram não possuir diabetes. O percentual de

indivíduos diabéticos autorreferida, desse estudo, foi semelhante ao encontrado

por Louvison (2011) (8), com o valor para Diabetes Mellitus do tipo 2 de 16,8%.

Foi observado para a população idosa, residente na cidade de João Pessoa,

17,4%. (30) Valor idêntico foi encontrado por Ferreira e cols, (31) em idosos

usuários do Sistema Único de Saúde em Goiânia, com valor de 19,1%, que foi

superior ao encontrado na cidade de Bambuí - MG com 14,59%. (32)

De acordo com Barreto e cols., no Brasil entre 1999 e 2003, 54,5% das

mortes por doenças cardiovasculares estavam associadas a diabetes e,
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consequentemente, com a redução de HDL e a elevação de triglicérides. O

índice de mortalidade por diabetes vêm avançando, sendo maior entre as

mulheres e indivíduos não brancos. (14)

Na Tabela 4 foi observada uma diferença significativa no domínio

Aspectos Sociais do questionário SF-36, uma vez que, no grupo de idosos que

apresentam diabetes, a média foi de 83,23 com ± de 23,98 e no grupo que não

apresentam diabetes foi de 72,74 e ± 29,69, sendo p=0,037 (p<0,05). Todavia, o

diabetes não interfere em dois importantes Domínios do questionário qualidade

de vida SF-36: Capacidade Funcional, onde o grupo que apresentou diabetes, a

média foi de 66,83 com ± de 25,61, enquanto que no grupo, onde não

apresentaram diabetes, foi de 67,13 com ± de 27,97. Para este domínio, entre o

grupo de diabéticos e não diabéticos não houve significância estatística,

p=0,949 (p>0,05); e Estado Geral de Saúde, p=0,819 (p>0,05), com média de

64,66 e ± de 22,73, para idosos diabéticos, e média de 63,75 com ± de 22,68,

para os idosos não diabéticos.

Tabela 4 - Relação Questionário Qualidade de Vida SF-36 dos idosos com diabetes,

hipertensão e obesidade.

Variável
Capacidade

Funcional

Limitação por

aspectos

físicos

Dor
Estado geral

de saúde
Vitalidade

Aspectos

sociais

Aspectos

emocionais

Saúde

mental

Diabetes

Sim (n=30)

Não (n=190)

P

66,83±25,61

67,13±27,97

0,949

73,17±41,60

64,61±44,82

0,268

68,37±21,87

61,88±26,36

0,147

68,41±24,94

66,05±22,41

0,556

68,41±24,94

66,05±22,41

0,556

83,23±23,98

72,74±29,69

0,037

91,88±26,64

83,14±35,54

0,142

74,15±21,76

67,04±23,34

0,078

Hipertensão

Sim (n=147)
Não (n=73)

P

65,29±27,72

70,75±26,75

0,183

63,57±45,42

72,01±41,41

0,200

63,34±25,66

62,78±25,72

0,884

66,39±22,67

66,79±23,51

0,907

66,39±22,67

66,79±23,51

0,907

73,75±30,15

77,05±26,17

0,443

82,39±36,74

90,04±27,25

0,131

68,20±22,48

68,96±24,69

0,827

Obesidade

Sim (n=27)
Não (n=193)

P

62,97±25,74

67,83±27,77

0,359

64,84±44,84

66,57±44,25

0,840

65,38±27,09

62,76±25,40

0,596

70,78±16,32

65,74±23,85

0,253

70,78±16,32

65,74±23,85

0,253

74,22±28,21

74,93±29,10

0,899

95,84±18,44

82,86±35,89

0,047

71,00±19,62

67,98±23,77

0,499

A educação para a saúde deve salientar o bem-estar e além de

proporcionar informação, deve englobar atividades com o propósito de assistir o
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indivíduo a tomar decisões acerca da sua saúde e proporcionar apoio

emocional para ajudar na adaptação à doença e seu autocuidado. (33)

É de suma importância a avaliação da qualidade de vida no

acompanhamento de indivíduos diabéticos, pois, apesar dos tratamentos

adequados, os prejuízos à saúde podem persistir. As necessidades de

mudanças de estilo de vida e controle adequado da glicemia influenciam a

maneira como o indivíduo avalia o seu bem estar. (34)

Os aspectos sociais dos indivíduos diabéticos precisam de atenção

especial, pois para promover a saúde, o bem estar, a qualidade de vida e torná-

los independentes e autossuficientes, se faz necessário integrá-los na

sociedade, bem como, avaliar os processos psicológicos, além de outros

aspectos médicos tradicionais, pois a falta de adesão ao tratamento pode

acorrer, não por falta de conhecimentos sobre a patologia, e sim pela

necessidade de acompanhamento psicossocial. (34)

A frequência da hipertensão arterial foi 66,8% (n=147) na população

idosa, enquanto que os nãos hipertensos foram de 33,2% (n=73). 87,3%

(n=192) relatam que possuem algum familiar com hipertensão arterial. Em

estudo realizado, na cidade de Bambuí – MG, com a população idosa (≥60

anos), verificou-se alta prevalência da hipertensão arterial (61,5%) e baixa

percentagem daqueles que sabiam ser hipertensos. (32)

Na comparação do Questionário Qualidade de Vida SF-36, dos idosos

com a hipertensão arterial (Tabela 4), não foi identificada nenhuma significância

estatística com nenhum domínio presente no questionário (p>0,05).

Dos dados analisados, a hipertensão apresenta um grau elevado de

importância, como fator predisponente às doenças cardíacas,

cerebrovasculares e renais, pois se eleva com a idade, e de uma maneira geral,

mais de 50% da população com idade igual ou superior a 60 anos apresentam

hipertensão, podendo contribuir para a perda de qualidade de vida e diminuição

da longevidade. (15)

A baixa adesão ao tratamento da hipertensão, com medicamentos

adequados e atividade física, 50% dos indivíduos diagnosticados, que não

fazem nenhum tipo de tratamento, e dentre os que fazem poucos, apresentam o

quadro hipertensivo controlado. A hipertensão tem se tornado um dos mais

graves problemas de saúde, sendo responsável por cerca de 80% dos

acidentes vascular cerebral (AVC). (16)
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No estudo de Martins et al. (2011) (35), com a maioria da amostra

composta por mulheres, as prevalências dos fatores de risco foram: 65% de

hipertensão, 49,4% de antecedentes familiares, 42,8% de sedentarismo, 25,3%

de sobrepeso/obesidade, 23% de tabagismo, 22,9% de dislipidemia, 19,7% de

diabetes, 18,5% de infarto prévio e 8,6% de etilismo. No presente estudo, os

dados de hipertensão e diabetes autorreferida foram semelhantes.

Outros dados relevantes foram os percentuais de 7,80% e 6,80%,

respectivamente, dentre idosos que declaram ter tido acidente vascular cerebral

e infarto. Os fatores de risco para essas patologias poderiam ser evitados,

através de estilo de vida saudável: sem tabagismo e sem ingestão nociva de

bebidas alcoólicas; hábitos alimentares saudáveis; atividades físicas que

eliminariam o sedentarismo, a obesidade, as dislipidemias, e ainda, a

hipertensão arterial e o diabetes. (15)

Nesse estudo foram encontrados percentuais significativos de fatores de

risco para diabetes, distúrbios cardiovasculares e cerebrovasculares, em

especial no sexo feminino. Portanto, neste contexto, os idosos que

apresentaram um ou mais fatores de risco, para as doenças crônicas não

transmissíveis, devem ser acompanhados por programas de saúde que os

tornem conscientes dos riscos a que estão sendo expostos, esclarecendo-os de

como evitá-los e, com isso, preveni-los contra essas patologias, que com o

crescente envelhecimento da população brasileira tendem a surgir cada vez

mais, podendo levá-los, muitas vezes, a incapacitação funcional, aos

prolongados tratamentos clínicos ou, até mesmo, o encurtamento da

longevidade.

O grande desafio na atualidade, para as redes de saúde públicas e

privadas, é criar programas de controle e prevenção das doenças crônicas, tão

prevalentes na população idosa, e com isso, melhorar a qualidade de vida,

diminuindo a incapacidade funcional, a demanda por assistência médica e os

gastos totais (na área de atenção à saúde), com exames complementares,

internações hospitalares e medicamentos. (36)

Finalmente, os resultados obtidos neste estudo são semelhantes aos

encontrados na literatura científica e indicam a necessidade de implantação de

políticas públicas voltadas para o estímulo de hábitos de vida saudáveis,

principalmente, na população idosa. E, neste contexto, torna-se ainda

necessário destacar a necessidade de alterações no estilo de vida da
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população idosa brasileira como, a ampliação da prática de exercícios físicos e

alimentação saudável.
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RESUMO
Estabelecer o perfil sociodemográfico, doenças autorreferidas e relacionar com

a qualidade de vida de idosos do município de Goiânia-GO. Estudo

epidemiológico de corte transversal realizado em 220 idosos domiciliados. A

técnica de coleta de dados utilizada foi entrevista com aplicação de questionário

no período dezembro de 2009 a abril de 2010. Os achados apresentam

semelhanças com outros estudos realizados com idosos, como exemplo, a

predominância do sexo feminino, e de viúvas. As doenças autorreferidas mais

prevalentes foram hipertensão arterial (66,8%) e depressão (27%), com

predominância no sexo feminino. A realização deste estudo forneceu dados

para o planejamento de ações de prevenção de doenças crônicas não

transmissíveis e melhoria da qualidade dos idosos.

Descritores: Idoso, Envelhecimento, Doenças, Qualidade de vida

ABSTRACT
Establish the sociodemographic profile, self-reported diseases and relate to the

quality of life of elderly in the city of Goiânia-GO. Epidemiological cross-sectional

study conducted in 220 elderly residents. The data collection technique used

was an interview with a questionnaire in the period December 2009 to April

2010. Findings were similar to other studies with elderly, for example, the

predominance of women, and widows. The most prevalent self-reported
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diseases were hypertension (66.8%) and depression (27%), with predominance

in females. This study provided data for planning actions to prevent chronic

diseases and improve the quality of the elderly.

INTRODUÇÃO:
O envelhecimento populacional é considerado um processo mundial

recente que ocorre de maneira gradual, contínua e de forma irreversível

ocasionando mudanças em todos os setores da vida humana. Tais mudanças

despertaram a sociedade para os processos de envelhecimento que as rodeia,

fazendo-as verificar a necessidade de orientar quanto às políticas

socioeconômicas para essa faixa da população. Neste cenário o estudo da

qualidade de vida passou a ser de grande interesse por todas as áreas que

direta ou indiretamente estão relacionadas ao ser humano e ao seu bem estar

(RAUCHBACH, 2002; JOIA, 2007; AGOSTINHO, 2008; CARVALHO, 2008;

MIRANDA, 2008; LIMA, et al., 2009).

No Brasil, o envelhecimento da população não ocorre de maneira

isolada, trata-se de um reflexo mundial, onde é visível o aumento da expectativa

de vida, principalmente devido aos avanços no campo da saúde, que reflete na

redução da taxa de natalidade associada ao declínio acelerado das taxas de

fecundidade. Em Goiás, como também em Goiânia, o aumento da população

idosa é um fato constatado, possuindo as seguintes características 9,33%

(560.451) de idosos, sendo o número de mulheres (292.408), superior aos

homens (268.043); superando o número de idosos na zona urbana (489.397)

em relação à zona rural (71.054) (BRASIL, 2010).

O aumento da expectativa de vida tem sido proporcionado, sem dúvida,

pelos avanços tecnológicos e científicos. No entanto, o mesmo tem gerado

nesta população uma elevada incidência de doenças crônicas degenerativas

não transmissíveis (DCNTs), além de um percentual elevado de morte por

doenças do aparelho circulatório, fazendo desta a primeira causa de

mortalidade entre a população idosa brasileira (VICTOR et al., 2007).

O processo de envelhecimento torna os indivíduos susceptíveis a tais

doenças, que são consideradas as principais causas de morbidade,

incapacidade e mortalidade em todos os países independente do nível de

desenvolvimento do mesmo. O grupo de doenças que caracterizam as DCNTs é

considerado de elevado custo para os indivíduos e suas famílias, para o Estado,
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que tem deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens

para os mais idosos (OMS, 2005, VERAS, 2009). A prevalência destas doenças

tende a se tornar um dos principais problemas deste século e um dos maiores

dispêndios econômicos para os gastos estatais públicos e planos de saúde com

o diagnóstico, acompanhamento e tratamento (COUTINHO, et al., 2003;

HEINRICH, et al., 2008).

Dentre a gama de doenças que acometem os idosos a desempenharem

suas funções rotineiramente e a qualidade de vida estão às doenças mentais

(ALMEIDA, 1999;MECHAKRA-TAHIRI, 2013), principalmente aquelas que estão

relacionadas à depressão (STELLA et al., 2002); a obesidade que acarreta

alterações importantes como distúrbios psicológicos, sociais, e pode

desencadear doenças com altas taxas de morbimortalidades, como as

cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, doença da

vesícula e câncer (CABRERA, 2001; GIGANTE, 2009).

Hoje, a inatividade física tornou-se um fator importante de debilidade, de

redução da qualidade de vida e morte prematura. O envelhecimento saudável

consiste na busca pela qualidade de vida por meio de uma dieta adequada e a

prática de atividades físicas prazerosas, o que ajuda a diminuir o risco de

quedas e fraturas, além de uma convivência social estimulante. Todos esses

fatores trabalhados em conjunto ajudam a melhorar a autoestima e a

autoconfiança dos idosos, preservando sua independência física e psíquica

(GOBBI, 2002; ANDRADE, 2011).

Qualidade de vida está relacionada à auto-estima e ao bem-estar

pessoal e abrange características subjetivas e multidimensionais como a

capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação

social, a atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado

de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o estilo de vida, a

satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em que se

vive. Reveste-se de importância não apenas para propiciar maior longevidade

aos idosos, mas garantir satisfação pessoal (VERAS, 2009; SESC, 2012). Este

trabalho tem como objetivo correlacionar as doenças autorreferidas com a

qualidade de vida dos idosos do município de Goiânia-GO.
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MATERIAL E MÉTODOS:
Estudo de base populacional domiciliar com delineamento transversal,

realizado no período de dezembro de 2009 a abril de 2010, após aprovação

pelo comitê de Ética em Pesquisa da UFG, protocolo nº 050/2009, que objetivou

avaliar, de forma multidimensional, a saúde dos idosos do município de Goiânia-

GO, Brasil.

O tamanho da amostra foi calculado a partir do número de idosos no

município no ano de 2007 (7% de 1.249.645 habitantes), e considerando uma

frequência esperada de 30% para todos os desfechos, intervalo de confiança de

95%, nível de significância de 5%, precisão absoluta de 5% e DEFF (efeito do

desenho da amostra por conglomerados) de 1,8. Foi acrescentado 11% como

possível índice de perda de dados e calculou-se que a amostra seria de 934

idosos de ambos os sexos.Para a este trabalho foi utilizada uma

subamostragem de 30% dessa população (n=934), considerando o intervalo de

confiança de 95%, erro aceitável de 10% e uma freqüência esperada de 50%,

totalizando 220 indivíduos. Estes foram sorteados, por meio de tabela de

números aleatórios criada em sistema eletrônico de randomização.

A população alvo constituiu-se de indivíduos com idade ≥ 60 anos, limite

etário para idosos recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que não

eram institucionalizados e que dormiam mais de quatro dias por semana na

residência da entrevista; aceitavam participar da pesquisa e assinavam o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicado um questionário durante as

visitas domiciliares.

O estudo da saúde da população idosa do município de Goiânia foi

realizado comparando o perfil sócio demográfico com o questionário de

qualidade de vida SF-36 e análises bioquímicas de perfil lipídico e diabetes

auto-referida.

O programa Microsoft ® Excel 2007 foi usado para tabulação dos dados,

e a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®,

versão 16.0.

Para avaliar a influência dos resultados do perfil lipídico, em relação às

variáveis, aos domínios do questionário SF-36 e ao sexo, foi utilizado o teste

Qui Quadrado, Exato de Fisher, t Student e Anova. Foi utilizado como nível de

significância o valor 5% (p<0,05).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil sociodemográfico

As variáveis relativas aos qualificadores sociodemográficos dos idosos

investigados compreenderam sexo, idade, escolaridade, estado civil, moradia e

renda. Quantoao sexo, verificou-se que 61,4% (n=135) dos idosos investigados

eram do sexo feminino e 38,6% (n=85) do sexo masculino.

A maior prevalência do sexo feminino reflete a maior expectativa de vida

das mulheres, devido às diferenças na exposição aos riscos ocupacionais,

maiores taxas de mortalidade por causas externas entre os homens, diferenças

no consumo de álcool e tabaco, bem como a maior procura por serviços de

saúde por parte delas (FELICIANO, 2004).

As mulheres vivem, em média, oito anos a mais que os homens, e

correspondem a 52,1% e 59%, respectivamente, da população idosa do Estado

de Goiás e de Goiânia (BRASIL, 2010). Dados semelhantes aos resultados

deste estudo.

Embora as mulheres tenham uma expectativa de vida aos 65 anos

superior à dos homens, a proporção de anos vividos com doença também é

maior por parte delas (KINSELLA, 1996).

Considerando a idade da população estudada, esta variou de 60 a 96

anos, com média de 70 anos. Entre os pesquisados, 56% (n=124) tinham idade

entre 60 a 69 anos, 32% (n=70) entre 70 a 79 anos, 10% (n=22) entre 80 a 89

anos, e 2% (n=4) tinham idade de 90 a 96 anos.

No que se refere ao nível de escolaridade, observou-se que havia

predomínio para o nível Fundamental completo/incompleto com 53,0%

(115/218); 20,8% (46/218) tinham o ensino médio completo/incompleto; 16,1%

(35/218) eram analfabetos e 10,1% (22/218), com ensino superior

completo/incompleto.

A baixa escolaridade da população analisada pode levar a problemas no

lidar com as doenças crônicas próprias da população idosa, na atualidade.

Devido à maior dificuldade de acesso a serviços de saúde, falta de

compreensão das prescrições médicas, como uso adequado dos medicamentos

e seguimento de dietas, causando baixa adesão aos tratamentos e redução da

qualidade de vida. Neste, contexto os profissionais de saúde devem usar de

linguagem simples e clara, para o melhor entendimento, por parte, dos idosos

quanto aos procedimentos terapêuticos (FERNANDES, 2009).
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Quanto ao estado civil, 53% dos idosos eram casados, 27,7% eram

viúvos e destes, 21,8% era composto por mulheres, 10,5% eram solteiros e

9,5% eram divorciados.

Na análise do estado civil dos idosos, observou-se uma maior

prevalência de mulheres no número de viúvos, o que talvez, possa ser

explicado pela maior expectativa de vida das mulheres e por fatores

socioculturais que contribuem para que os homens se casem com mulheres

mais jovens e também se casem mais novamente (CAETANO et al., 2009).

Em relação, a variável renda, verificou-se que cerca de 80% dos idosos

possuíam renda proveniente na sua maioria de aposentadoria ou pensão. A

renda média era de R$ 1.036,54 e 54% recebiam apenas um salário mínimo

que na época era de R$ 510,00.

Quanto à renda, constatou-se que a maioria tanto para sexo feminino

quanto para o masculino eram provenientes dos benefícios previdenciários.

Victor e cols. (2009) encontraram resultados semelhantes. O trabalho formal

entre os idosos ainda não é uma realidade no Brasil.

Fatores de riscos para doenças crônicas
Os dados relativos às condições de saúde contemplaram autoavaliação

da saúde, problemas de saúde e doenças autorreferidas, hábitos de vida, uso

de medicamentos de longa duração para dislipidemias, impedimento da

realização das atividades habituais e procura de atendimento médico nos

últimos 6 meses.

Entre os fatores de risco estudados, o sedentarismo foi o que apresentou

maior freqüência (74,1%), seguido por hipertensão (66,8%), dislipidemia

(47,72%), ingestão de bebida alcoólica (25,6%) diabetes autorreferida (19,5%),

tabagismo (12,8%), obesidade (12,2%) e desnutrição (5,5%).

As frequências dos fatores de risco podem ser vistos no (Gráfico 1).
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Gráfico 1- Fatores de Riscos Associados às Doenças Crônicas nesta População
de Idosos (n=220)
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Dentre, os hábitos de vida dos idosos, o sedentarismo apresentou a

maior prevalência, quadro próprio da população idosa que precisa ser

modificado, por meio de programas educacionais que mostrem os benefícios da

atividade física em promover melhorias na saúde, como melhorar o bem estar,

ser útil por mais tempo preservando a sua capacidade funcional em longo

prazo, retardar o aparecimento das doenças crônicas ou de suas complicações

(PITANGA, 2002).

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

apontam 80,8% de adultos sedentários. Estudo realizado em Goiânia, que

monitora os fatores associados à prática de atividade física na população

adulta, encontrou que o sedentarismo, semelhante a este estudo, é mais

prevalente entre as mulheres (55,5%), que entre os homens (42,0%). Em

relação à atividade física no lazer, as mulheres foram mais inativas (79,3%) que

os homens (66,9%) (CUNHA et al., 2008).

Outro fator de risco de alta prevalência observado foi hipertensão arterial

(66,8%), podendo ter contribuído para isso, o baixo nível de escolaridade e

socioeconômico, dos participantes do estudo, dificultando o acesso aos serviços

de saúde, como bem definido por outros autores, e ainda, levando ao aumento

dos fatores de risco, como, hábitos alimentares inadequados (alta ingesta de sal

e gordura), ingestão de bebida alcoólica de forma abusiva e elevado nível de

stress psicossocial (ESTEVES, 2006).
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Estudo realizado sobre a prevalência de hipertensão arterial em idosos

no município de Bambuí-MG, apresentou dados semelhantes (61,5%) e em uma

Unidade de Saúde da Família, Fortaleza-CE (68,6%) (Victor et al., 2009). No

entanto, diferiu da pesquisa realizada com os idosos residentes no município de

Campinas-SP que foi de 51,8% (ZAITUNE, et al., 2006) e do observado na

população idosa brasileira com base na PNAD (2003) (43,9%).

As dislipidemias apresentaram alta prevalência e isoladamente já

constituem risco independente de doença arterial coronariana (DAC) e a

associação com outros fatores de risco como hipertensão arterial, tabagismo,

diabetes mellitus, obesidade do tipo central, presentes nos idosos do estudo

potencializam a sua morbimortalidade (SBC, 2007).

Segundo relato do grupo avaliado a maioria apresentava antecedentes

familiares para doenças cardiovasculares. Um percentual elevado, 87,3%, ou

seja, 192 idosos relataram que possuem algum familiar com hipertensão

arterial. No estudo, de Caetano e cols. (2008), o fator de risco, com

antecedentes familiares, mais citados foi à hipertensão arterial.

Estudos nacionais e mesmo internacionais tem relatado a influência das

características sociodemográficas, renda familiar, nível de escolaridade, no

desenvolvimento de doença cardiovascular. É conhecido que os fatores de risco

tendem a ocorrer com maior freqüência e maior número em populações com

menor poder econômico e cultural (POLANCZYK, 2005).

A decisão pelo tratamento de dislipidemia em idosos deve levar em

consideração a relação custobenefício, o estado geral e mental do paciente

idoso, as suas condições socioeconômicas, o apoio familiar, as comorbidades

presentes e se o uso de outros fármacos irá influenciar na adesão e na

manutenção da terapêutica (SBC, 2013; IOANNIS, 2013).

Alternativas não farmacológicas podem ser avaliadas, como a prática de

atividade física, mudanças de hábitos de vida, o abandono do hábito de fumar e

a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Caso não haja comprometimento,

por parte do idoso, o tratamento farmacológico deve ser recomendado, em

longo prazo, e a realização de exames clínicos e laboratoriais periódicos (SBC,

2013).

Ainda, com base nos dados, observamos que a prevalência para o

consumo de bebida alcoólica de risco entre os idosos pesquisados foi bem

superior ao encontrado em outros estudos, por exemplo, o de Fortaleza-CE
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(13,8%) (CAETANO, 2008). Assim, semelhante ao estudo de Pereira e cols.

(2008) foi significativamente maior, entre os homens. A ingestão de bebida

alcoólica causa elevação gradativa da pressão arterial aumentando o risco para

as doenças cardiovasculares, ou agravando, o quadro existente (PESSUTO,

1998).

O tabagismo neste estudo apresentou uma maior prevalência para o

sexo masculino 54,16% (n=13), embora estudos de prevalência de tabagismo

por sexo colocam que o aumento tende a ser maior entre o sexo feminino. Ele

exerce efeito adverso ao tratamento farmacológico de redução dos lipídios

séricos, diminuindo o colesterol HDL. Em fumantes, o processo do colesterol

reverso encontra-se comprometido, pois a nicotina reduz a oxigenação dos

glóbulos vermelhos e facilitam a deposição de gorduras nas paredes dos vasos

sanguíneos, e induz ainda à resistência ao efeito de drogas anti-hipertensivas

(PESSUTO, 1998).

As doenças crônicas não transmissíveis têm em comum a maioria dos

fatores de riscos e existem evidências científicas que o controle desses poderia

eliminar pelo menos 80% das doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 e 40%

dos vários tipos de câncer (MURRAY, 1994).

Portanto, chamamos a atenção para a necessidade de políticas públicas

voltadas para a prevenção e redução desses fatores de risco para doenças

crônicas não transmissíveis em idosos, através de esforços permanentes.

Doenças autorreferidas e Problemas de Saúde
De acordo com as informações fornecidas pelos idosos, outro aspecto

analisado no trabalho foi sobre as doenças e problemas de saúde referidapelo

médico.

Quanto aos problemas de saúde e doenças autorreferidas evidenciadas

mais frequentemente pelo grupo pesquisado, destacaram-se,

consecutivamente, a hipertensão arterial (66,8%), a depressão, os idosos

apresentaram uma prevalência de 27,0%, a visão (20,55%), o diabetes mellitus

(19,5%), osteoporose (18,3%), doenças relacionadas à tireóide (8,2%), Acidente

Vascular Cerebral (AVC), de acordo com o médico assistente foi de 7,8%,

neoplasias (7,76%) e doenças do coração (infarto, 6,8%),

Um percentual elevado, 87,3%, ou seja, 192 idosos relataram que

possuem algum familiar com hipertensão arterial.
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A porcentagem dos problemas de visão que afeta as atividades diárias

dos idosos é de 20,5% (n=45) para o nível Sempre e de 79,5% (n=174) para o

nível Raramente ou Nunca.

No estudo dos problemas de saúde e doenças autorreferidas pelos

idosos, constatou-se que havia presença de comorbidades crônicas e a de

percentual mais elevado e significativo foi à hipertensão arterial.

Considerada uma das principais causas de morbimortalidade, nesta faixa

etária da população, acometendo 50% ou mais, dos idosos brasileiros, a

hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para as doenças

cardiovasculares podendo levar a incapacidade funcional, perda de autonomia e

redução da qualidade e expectativa de vida do idoso (FERNANDES et al, 2009).

Entre os dados autorreferidos mais prevalentes está às doenças do

sistema nervoso, a depressão. O sexo feminino apresentou a maior prevalência

dos casos, 17,6% (58/216) e o sexo masculino 9,3% (20/216).

Caetano e cols. (2008) semelhante a este estudo encontrou prevalência

de 22%, de idosos, acometidos por problemas do sistema nervoso.

Estudos têm concluído que o maior percentual de mulheres afetadas

pode estar associado a questões socioculturais relacionadas com experiências

adversas (viuvez) e atributos psicológicos associados com maior vulnerabilidade

a eventos estressantes, as idosas brasileiras são mais propensas a serem

socialmente isoladas. A falta de saúde física é o fator mais provável para

impedir a recuperação, mas um bom suporte social pode proteger as pessoas

idosas, mesmo em face da adversidade (SNOWDON, 2002; GAZALLE et al.,

2004).

A prevalência estimada de diabetes mellitus auto-referida neste estudo

foi significativamente maior no sexo feminino (11,3%), dado que, embora

também encontrado numa população de idosos, por Tavares (2009), em

Uberaba-MG; por Fernandes. (2009) em João Pessoa-PB; e, por Francisco e

cols. (2010) nos municípios de Campinas e Botucatu-SP e não foi observada

nos estudos de Souza (2003), Passos (2005), em que não houve diferença

significativa entre os gêneros.

Sugere-se que o percentual, mais elevado, do sexo feminino possa ser

explicado, pela maior preocupação, destas, com a saúde possibilitando o

diagnóstico da doença e mais dados epidemiológicos são registrados

(TAVARES, 2010).
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Quanto ao estado civil, a maioria dos idosos (56%) referiu ser casado,

morando, portanto, com esposo ou companheiro. Percentual semelhante

(50,6%) foi encontrado no estudo de Tavares (2009) e acima (71,70%) por

Fenandes (2013). Vale ressaltar, a possibilidade do envolvimento familiar no

tratamento e monitoramento do diabetes desses idosos.

Observou-se, ainda uma maior prevalência significativa de hipertensão

entre os idosos diabéticos do que os nãos diabéticos. Essa relação já foi

comprovada em outras pesquisas, pois o hipertenso torna-se mais vulnerável a

desenvolver diabetes, devido ocasionar uma maior resistência à ação da

insulina e os anti-hipertensivos potencializarem esse efeito (FRANCISCO, 2010;

SOUZA, 2003).

Observou-se, ainda, nos idosos diabéticos avaliados, que a maioria

apresentava outros fatores (dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial) que

aumentam o risco para complicações crônicas micro (retinopatia) e

macrovasculares (doenças cardíacas) da doença.

Em 2030, a expectativa para o número de diabéticos no mundo é de 472

milhões. Cerca de 80% deles estarão em países de baixa e média rendas.

Nestas regiões, medicamentos hipoglicemiantese insulina são frequentemente

inacessíveis ou são muito caros e os sistemas de saúdelocais não têm

profissionais e capacidade financeira para enfrentar o problema. A situação do

diabetes não somente no Brasil, mas a nível mundial precisa ser alterado de

maneira que ocorra redução no número de indivíduos atingidos

(NEWS.MED.BR, 2011).

Benefícios são vistos quando os indivíduos são mais bem informados

sobre fatores de risco e sintomas precoces do diabetes, o que enfatiza a

prevenção primária, o rastreamento e a intervenção precoce quando necessária

(NEWS.MED.BR, 2011).

A maior ocorrência de osteoporose nesse estudo ficou no sexo feminino

com 16% dos casos do grupo de estudo. Os homens apresentaram apenas

2,3%, confirmando dados existentes na literatura científica.

O metabolismo mineral apresenta um número reduzido de estudos no

Brasil, e assim, a osteoporose apesar de ser a doença osteometabólica mais

comum, dados sobre a sua prevalência, ainda são escassos (FRANCISCO

2011).
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A osteoporose é uma das mais prevalentes e limitantes entre as doenças

crônicas degenerativas dos idosos, afetando 50% das mulheres e 20% dos

homens com idade de 85 anos ou mais (SIQUEIRA, 2009).

O estudo NHANES III, realizado entre 1988 e 1994 pelo Centro de

Controle de Doenças dos Estados Unidos, encontrou resultado semelhante a

este estudo com 18% das mulheres acometidas por osteoporose (LOOKER et

al, 1997).

O aumento absoluto e relativo da população idosa e hábitos pouco

saudáveis durante a infância e adolescência têm levado ao significativo

aumento da incidência de osteoporose e também das fraturas osteoporóticas,

que respondem pelo agravamento da doença (SOUZA, 2010).

Surge por diversos fatores: o próprio envelhecimento, mulheres após a

menopausa, baixa ingestão de minerais (cálcio, fósforo, magnésio), falta de

exposição aos raios ultravioleta, problemas hepáticos, renais, consumo

excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, dentre outras (SOUZA, 2010).

A identificação precoce é importante para se evitar as fraturas e realizar

estratégias efetivas de prevenção através de atividade física regular e hábitos

alimentares adequados, diagnóstico e tratamento (HENRY, 2006).

Qualidade de Vida
Neste grupo de idosos a autoavaliação da saúde (Gráfico 2) aponta que

a maioria descreve como regular com 48,1% (n=104), seguida como ótima ou

boa 40,8% (n=88) e Ruim com 8,3% (n=18) e Péssima 2,8% (n=6).

A associação direta e significativa entre autoavaliação da saúde e

indicadores de qualidade de vida reforça a aplicabilidade desse indicador em

inquéritos populacionais como marcador de saúde e aponta a necessidade de

investigações futuras sobre outras variáveis que influenciam essa correlação

(PEREIRA, 2009).

A associação direta e significativa entre autoavaliação da saúde e

indicadores de qualidade de vida reforça a aplicabilidade desse indicador em

inquéritos populacionais como marcador de saúde e aponta a necessidade de

investigações futuras sobre outras variáveis que influenciam essa correlação

(PEREIRA, 2009).
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Gráfico 2- Frequência da avaliação da própria saúde analisada pelos idosos do

estudo
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Segundo dados do estudo de Lima, (2009) houve uma melhora

consistente na autoavaliação de saúde dos brasileiros, em todas as regiões do

país.

Portanto, semelhante ao estudo de Lima e cols a maioria dos idosos

deste estudo apesar dos agravos que os acometem devido a hábitos de vida

inadequados, por falta de programas educacionais em saúde que os esclareça

sobre os fatores de riscos para as doenças crônicas, concluíram que possuíam

saúde em boas condições.

De acordo com a tabela 1 – Não foi encontrada nenhuma relação

significativa entre avaliação da saúde com as variáveis do questionário

qualidade de vida SF-36. Portanto podemos considerar que a maioria dos

possuíam a saúde mental preservada.
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Tabela 1. Relação questionário qualidade de vida (SF-36) dos idosos
com a avaliação da própria saúde.

Avaliação da própria
saúde

Ótima
(n=20)

Boa
(n=70)

Regular
(n=106)

Ruim
(n=18)

Péssima
(n=06) p

Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)
SF-36

Capacidade funcional 71,67±28,13 69,00±29,06 66,29±26,40 67,00±25,13 45,83±34,27 0,352
Limitação por aspectos

físicos 68,06±45,22 65,91±44,86 64,43±45,19 67,19±43,51 75,00±41,83 0,982

Dor 58,53±30,53 65,64±25,40 63,72±24,65 58,50±30,35 57,33±23,34 0,728
Estado geral de saúde 65,72±28,45 69,05±17,32 62,38±22,79 58,63±28,10 55,17±26,86 0,218

Vitalidade 64,17±24,57 69,24±23,11 67,37±20,26 62,19±24,76 61,67±32,51 0,725
Aspectos sociais 70,14±37,66 77,08±28,30 74,74±28,30 75,78±26,41 64,58±32,03 0,806

Aspectos emocionais 79,61±39,86 87,89±31,28 85,23±34,02 81,25±40,31 77,83±40,35 0,850
Saúde mental 59,78±31,30 71,15±22,72 71,05±19,58 69,00±20,05 46,00±31,06 0,052

Teste Anova

Na Tabela 2- No domínio Capacidade Funcional do Questionário SF-36

foi encontrado resultado significativo quanto ao sexo. Apresentou mais favorável

ao sexo masculino (p<0,05). Não houve significância nos demais domínios

avaliados.

Outras variáveis analisadas na Tabela 2, da população idosa são Estado

Civil e Filhos. Para o Estado Civil, os resultados obtidos são parecidos. O

estado civil da população idosa é composto por 51,8% (n=114) de casados e

48,2% (n=106) de solteiros, porém, a maioria 93,6% (n=206) possui filhos. E

apenas, 6,4% (n=14) não possuem filhos.

Não houve diferença estatística das variáveis do questionário qualidade

de vida SF-36 com o estado civil e existência de filhos. Estas variáveis do perfil

sóciodemográfico não interferem nos aspectos emocionais conforme ilustrado

na Tabela 2.

Pode-se insinuar que a presença de filhos possa ser um fator associado

e explicativo para justificar a ausência de significância no domínio Aspectos

Emocionais do questionário qualidade de vida SF-36.
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Tabela 2- Resultados da aplicação do questionário de qualidade de vida (SF-36) em relação aos domínios sexo, estado civil, presença
de filhos e escolaridade em população de idosos de Goiânia (n = 220; valores expressos em Média±DP).

Variável Capacidade
Funcional

Limitação
por

aspectos
físicos

Dor
Estado
geral de
saúde

Vitalidade Aspectos
sociais

Aspectos
emocionais

Saúde
mental

Sexo Masc. (n=85)
Fem. (n=135)
p

74,29±23,80
62,73±28,66

0,003

69,48±43,23
64,42±44,88

0,428

66,55±26,36
61,15±25,05

0,143

66,99±21,21
62,12±23,33

0,136

69,16±21,22
64,96±23,77

0,203

77,27±28,15
73,37±29,34

0,348

90,48±29,04
81,55±36,44

0,068

71,17±20,80
66,83±24,39

0,193
Estado Civil Casado(n=114)

Solteiro(n=106)
p

69,00±25,76
65,05±29,12

0,304

65,80±44,90
66,83±43,75

0,868

63,25±26,81
63,06±24,43

0,958

63,09±22,09
64,81±23,28

0,587

67,50±23,34
65,50±22,48

0,530

76,53±27,96
73,02±29,88

0,383

82,08±37,14
87,79±30,46

0,229

70,49±22,06
66,30±24,18

0,194

Possui Filhos
Sim (n=206)
Não (n=14)
p

66,15±27,81
79,64±18,55

0,076

66,45±44,32
64,29±44,63

0,860

62,67±26,08
70,00±17,41

0,302

63,32±22,67
72,43±21,15

0,146

66,61±22,45
65,36±29,25

0,844

74,35±29,20
81,25±24,39

0,390

84,98±34,34
83,36±31,37

0,864

68,87±22,40
62,57±32,44

0,327

Escolaridade

Analfab. (n=35) 69,53±26,25 64,84±44,84 63,27±26,00 64,53±22,71 68,91±18,08 77,73±31,87 90,63±29,61 68,88±20,77
Fund.   (n=115) 63,50±29,60 63,66±46,03 61,68±26,88 63,28±23,26 67,45±21,25 72,80±29,54 84,87±34,83 70,48±22,06
Médio (n=46) 69,64±23,72 70,35±41,64 62,88±23,26 63,09±20,35 64,07±26,91 73,26±29,33 79,09±39,18 66,51±24,53
Sup.      (n=23) 73,57±24,65 73,81±39,90 69,62±24,81 67,67±24,45 63,57±28,38 82,74±18,74 87,33±26,82 64,00±26,38
p 0,313 0,711 0,644 0,864 0,714 0,470 0,529 0,587
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Apesar do baixo índice de escolaridade dos idosos avaliados, composta

principalmente pelos níveis Fundamental e Analfabetismo, não houve nenhuma

significância com nenhum parâmetro presente no Questionário Qualidade de

Vida SF-36.

A variável Minimental da população idosa foi classificada entre Normal,

Comprometimento cognitivo e Limítrofe. De acordo com os resultados teve

distribuição relativamente uniforme com predominância para o resultado

Normal. O resultado Normal obteve 46,1% (n=82), comprometimento cognitivo

30,9% (n=55) enquanto Limítrofe 23,0% (n=41). A variável Minimental foi

comparada com o Questionário Qualidade de Vida SF-36 pelo Método ANOVA

(Tabela 3).

Existe uma significância entre o Minimental (Normal, Comprometimento

cognitivo e Limítrofe) com o domínio capacidade funcional do questionário SF-

36 (p<0,05). A média do Minimental Normal foi de 71,46 ± de 24,92. Para o

Minimental comprometimento cognitivo a média foi 58,27 com ± de 31,56 e

Minimental Limítrofe a média foi de 67,82 com ± de 28,07.

Os resultados do Minimental contribuem para validar os resultados deste

trabalho e assim como, ampliar a confiabilidade das informações fornecidas

pela população idosa. Uma vez que grande parte dos idosos apresenta função

mental preservada.

Foi realizado o teste ANOVA e foi constatado que houve significância

estatística para o domínio Capacidade Funcional. O teste Tukey foi empregado

para determinar a exata categoria (Normal, Limítrofe e Comprometimento

cognitivo) que exercia influencia sobre o domínio Capacidade Funcional.

Pela análise estatística do teste Tukey do Minimental dos idosos pode-se

afirmar que houve significância estatística entre o normal e comprometimento

cognitivo (p<0,05).

Além disso, não houve interferência ou relação com o domínio Saúde

Mental (p>0,05) e os resultados obtidos pelo Minimental
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Tabela 3. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com o teste

minimental.

Minimental
Normal
(n=82)

Cognitivo
(n=55)

Limítrofe
(n=41) P

Média(DP) Média(DP) Média(DP)
SF-36
Capacidade funcional 71,46±24,92 58,27±31,56 67,82±28,07 0,030
Limitação por aspectos físicos 75,31±39,07 59,91±45,82 69,23±44,23 0,125
Dor 65,13±26,40 58,37±24,37 62,54±26,29 0,336
Estado geral de saúde 66,09±21,58 61,85±22,75 62,64±22,76 0,511
Vitalidade 67,88±22,89 65,66±21,62 64,36±25,50 0,711
Aspectos sociais 76,88±27,64 69,81±29,77 76,60±29,55 0,342
Aspectos emocionais 82,93±35,58 83,64±35,59 90,62±27,50 0,486
Saúde mental 67,95±24,16 69,51±21,74 69,44±26,01 0,916

Teste Anova

Na comparação do questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com

o diabetes autorreferido observou-se uma significância no domínio aspectos

social do questionário. Uma vez que no grupo de idosos que apresentam

diabetes a média foi de 83,23 com ± de 23,98 e no grupo que não apresentam

diabetes foi de 72,74 e ± 29,69. Sendo p=0,037 (p<0,05) (Tabela 4).

Todavia, o diabetes não interferiu em dois importantes domínios do

questionário qualidade de vida SF-36: capacidade funcional e o estado geral de

saúde.

A avaliação da capacidade funcional e do estado geral de saúde em

idosos diabéticos são complexos devido às alterações próprias das

complicações crônicas.

A incapacidade funcional vem se tornando uma condição usada para

avaliar o estado de saúde dos idosos, porque muitos possuem mais de uma

doença crônica e cada uma altera de diversas formas as atividades

consideradas rotineiras (PARAYBA; CRESPO, 2009).

O diabetes mellitus é uma doença altamente limitante, podendo levar a

complicações crônicas severas, que acarretam prejuízos à capacidade

funcional, autonomia e qualidade de vida do indivíduo. (FERNANDES et al.,

2013).

Portanto, nesse estudo os dados encontrados mostraram uma

interferência significativa das doenças autorreferidas (diabetes e osteoporose),

com a capacidade funcional, principalmente, no sexo feminino contribuindo para

queda na qualidade de vida dos idosos (Tabela 4).
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Tal fato, já era esperado porque um percentual relevante de idosos

desconhece serem portadores de doenças crônicas. O diagnóstico quando

realizado pode acontecer numa fase mais avançada da doença com

complicações instaladas contribuindo com maior risco para levar a incapacidade

funcional dos idosos.  Dados semelhantes foram encontrados por Louvison

(2011), em estudo realizado em idosos da região urbana de São Paulo, entre os

anos de 2000 e 2006, onde a perda capacidade funcional ocorreu mais entre as

mulheres. Há carência de melhor acompanhamento glicêmico na população

idosa para evitar agravamento desta doença (ALVES et al., 2013).

Os índices de sobrepeso e obesidade (53%) associada ao baixo

percentual (26,1%), de prática de atividade física contribuíram negativamente

para a qualidade de vida da população idosa. Conforme os resultados

disponíveis na tabela 4, na qual a obesidade apresentou significância estatística

SF-36 no Domínio Aspecto Emocional. Demonstra-se a necessidade de

intervenção multiprofissional através de medicamentos e práticas de promoção

da saúde voltadas ao cuidado e melhoria do estado emocional da população

idosa.

Estes achados são condizentes com outros estudos como o de Toscano

e Oliveira (2009) realizado com idosas de Aracaju-SE, no qual descreve sobre

os benefícios da atividade física para a saúde dos idosos, além disso, foi

identificada diferença significativa entre o nível de atividade física e a qualidade

de vida relacionada com a saúde, e o de Pacheco et al. (2005) com idosos de

Rincão-SP, que ao empregar o SF-36 considera que a prática de exercícios

físicos proporciona benefícios à qualidade de vida e performance motora de

indivíduos idosos.

A hipertensão arterial apresentou uma taxa autoreferida elevada de

66,8% por parte dos idosos. Todavia, tal achado não alterou nenhum domínio

do questionário SF-36 (Tabela 4). Esta relação pode ser um indicador que a

maioria da população idosa tem a percepção da possibilidade da existência da

doença hipertensiva. Entretanto, pelo fato da maior parte da sintomatologia da

hipertensão arterial ser silenciosa de acordo com achados científicos de Santos

e cols. (2005) e de Silva e Sousa (2006), os idosos do estudo consideraram ter

uma boa condição de saúde.  Brito e cols. (2008) em seu estudo conclui que

existe uma necessidade dos profissionais da área de saúde procurar contribuir

com o aumento da percepção da doença entre portadores de hipertensão.
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Tabela 4. Relação dos domínios do questionário qualidade de vida SF-36 aplicado a idosos do município de Goiânia com as variáveis,
diabetes, hipertensão e obesidade.

Variável Capacidade
Funcional

Limitação por
aspectos
físicos

Dor Estado geral
de saúde Vitalidade Aspectos

sociais
Aspectos

emocionais
Saúde
mental

Diabetes Sim (n=30)
Não (n=190)

P

66,83±25,61
67,13±27,97

0,949

73,17±41,60
64,61±44,82

0,268

68,37±21,87
61,88±26,36

0,147

64,66±22,73
63,75±22,68

0,819

68,41±24,94
66,05±22,41

0,556

83,23±23,98
72,74±29,69

0,037

91,88±26,64
83,14±35,54

0,142

74,15±21,76
67,04±23,34

0,078
Hipertensão Sim (n=147)

Não (n=73)
P

65,29±27,72
70,75±26,75

0,183

63,57±45,42
72,01±41,41

0,200

63,34±25,66
62,78±25,72

0,884

62,84±23,31
66,22±21,15

0,315

66,39±22,67
66,79±23,51

0,907

73,75±30,15
77,05±26,17

0,443

82,39±36,74
90,04±27,25

0,131

68,20±22,48
68,96±24,69

0,827

Obesidade
Sim (n=27)

Não (n=193)
p

62,97±25,74
67,83±27,77

0,359

64,84±44,84
66,57±44,25

0,840

65,38±27,09
62,76±25,40

0,596

61,88±25,43
64,31±22,15

0,577

70,78±16,32
65,74±23,85

0,253

74,22±28,21
74,93±29,10

0,899

95,84±18,44
82,86±35,89

0,047

71,00±19,62
67,98±23,77

0,499
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Como pode ser observado não houve significância (p>0,05) em relação a

nenhum domínio do questionáro SF-36, com desnutrição inclusive, com o

domínio do Estado Geral de Saúde (Tabela 5).

Tabela 5. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com
desnutrição.

30.4 O médico disse que tem
Desnutrição

Sim (n=12) Não (n=208) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 69,00 29,61 66,97 27,42 0,821
Limitação por aspectos físicos 62,50 44,49 66,50 44,33 0,781
Dor 59,90 23,67 63,33 25,76 0,681
Estado geral de saúde 54,50 29,31 64,41 22,24 0,177
Vitalidade 56,50 32,92 67,03 22,26 0,156
Aspectos sociais 70,00 30,73 75,06 28,86 0,590
Aspectos emocionais 70,00 42,92 85,62 33,53 0,158
Saúde mental 63,60 34,33 68,69 22,55 0,499
Teste t Student

Perante o esperado houve uma significância pelo questionário qualidade

de vida SF-36 no domínio capacidade funcional entre os grupos de idosos que

tem e não tem osteoporose de acordo com o médico (Tabela 6).

Tabela 6. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com
osteoporose.

30.7 O médico disse que tem
Osteoporose

Sim
(n=40)

Não
(n=180) p

Média DP Média DP
SF-36
Capacidade funcional 54,86 30,56 70,00 25,96 0,002
Limitação por aspectos físicos 60,14 46,94 67,46 43,71 0,364
Dor 57,38 24,19 64,74 25,55 0,111
Estado geral de saúde 58,81 24,30 65,11 22,23 0,127
Vitalidade 66,08 24,01 66,89 22,49 0,844
Aspectos sociais 73,65 28,83 75,37 28,82 0,742
Aspectos emocionais 87,41 31,76 84,22 34,71 0,609
Saúde mental 66,70 26,11 68,76 22,59 0,627
Teste t Student

A osteoporose pode interferir na realização das atividades de vida diária

(AVDs), como observado em investigação em que 35% dos idosos referiram

interferência em sete ou mais AVDs (RODRIGUES et al, 2008). Em geral, a

maior prevalência de incapacidade funcional tem sido encontrada entre as

pessoas mais velhas, do sexo feminino, com menor renda, e viúvos (GIACOMIN

et al.; SANTOS, 2007).
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Em relação à análise entre o AVC e a qualidade de vida SF-36 houve

significância na qualidade funcional, ou seja, existe uma íntima relação entre

AVC e o domínio capacidade funcional. Porém não afetou nos domínios

limitação por aspectos físicos e estado geral de saúde (Tabela 7).

Tabela 7. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com
AVC.

30.9 O médico disse que tem AVC Sim (n=17) Não (n=203) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 47,35 33,36 69,17 26,16 0,002
Limitação por aspectos físicos 54,41 47,79 67,29 44,03 0,253
Dor 56,47 24,89 64,00 25,69 0,247
Estado geral de saúde 60,76 23,90 64,11 22,54 0,561
Vitalidade 66,47 27,20 66,99 22,13 0,927
Aspectos sociais 64,71 29,06 76,00 28,82 0,124
Aspectos emocionais 72,53 41,26 86,00 33,40 0,120
Saúde mental 69,18 27,49 68,79 22,48 0,947
Teste t Student

Em relação à análise entre a depressão e a qualidade de vida SF-36

houve significância estatística, claro, no domínio Aspectos Emocional. Apesar

de que não chegou a afetar nos seguintes domínios: Estado Geral de Saúde,

Vitalidade, Aspectos Sociais devido à ausência de significância estatística

(Tabela 8).

Tabela 8. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com
depressão.

30.13 O médico disse que tem Depressão Sim (n=58) Não (n=162) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 63,68 31,37 67,97 26,24 0,334
Limitação por aspectos físicos 62,04 47,02 68,62 43,02 0,348
Dor 62,02 24,44 63,44 26,17 0,728
Estado geral de saúde 66,24 22,01 62,58 22,92 0,310
Vitalidade 63,43 26,77 67,32 21,39 0,287
Aspectos sociais 74,07 28,82 74,92 29,22 0,856
Aspectos emocionais 75,93 40,15 87,70 31,56 0,031
Saúde mental 69,48 23,38 67,89 23,37 0,669
Teste t Student
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Problemas tireoidianos afetaram o domínio Estado Geral de Saúde da

população idosa porque houve uma diferença significativa no resultado do

questionário qualidade de vida SF-36 (Tabela 09).

Tabela 9. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos com
problemas de tireóide.

30.15 O médico disse que tem problemas na Tireóide Sim (n=18) Não (n=202) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 66,94 23,21 67,02 27,94 0,992
Limitação por aspectos físicos 77,78 37,27 65,56 44,64 0,262
Dor 59,11 20,74 63,41 26,05 0,498
Estado geral de saúde 53,67 16,01 64,82 22,99 0,046
Vitalidade 59,44 22,94 67,13 22,87 0,175
Aspectos sociais 81,25 21,97 74,07 29,46 0,315
Aspectos emocionais 85,17 34,75 84,76 34,18 0,962
Saúde mental 62,67 24,43 68,98 23,09 0,272
Teste t Student

De acordo com as análises estatísticas pelo teste ANOVA e Tukey

(Tabela 10) problemas na visão afeta de acordo com o questionário SF-36 os

domínios: aspectos sociais, estado geral de saúde e dor. O impacto dos

problemas de visão nos idosos sobre os domínios de qualidade de vida citados

abaixo foram amplamente afetados em relação aos idosos que nunca tiveram

problemas de visão, de acordo, com o apresentado pelo teste Tukey.

Tabela 10. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos
com problemas de visão

36. Frequência dos problemas de
visão afeta ativ diárias

Sempre (n=45) Raramente (n=95) Nunca (n=80) p
Média DP Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 64,74 26,03 66,18 28,08 69,29 27,62 0,648
Limitação por aspectos físicos 51,25 47,35 70,22 43,12 69,55 42,76 0,056
Dor 55,68 29,24 62,01 25,78 68,32 22,49 0,033
Estado geral de saúde 54,10 23,74 63,58 21,83 69,37 21,46 0,002
Vitalidade 61,50 21,82 66,46 21,99 69,17 24,25 0,228
Aspectos sociais 65,63 32,37 74,02 28,03 80,45 27,00 0,028
Aspectos emocionais 81,65 37,73 88,02 31,08 82,92 35,53 0,506
Saúde mental 65,60 22,84 70,11 21,65 68,00 25,05 0,581
Teste ANOVA
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A taxa de prevalência do tabagismo em idosos foi de 12,8% (n=28) e

este grupo de idosos está associado ao comprometimento da saúde mental pelo

resultado apresentado pelo questionário SF-36, (Tabela 11).

Tabela 11. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos
com tabagismo.

O Idoso fuma? Sim (n=28) Não (n=192) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 63,46 28,77 67,60 27,31 0,474
Limitação por aspectos físicos 69,23 42,61 65,88 44,56 0,719
Dor 65,65 23,85 62,80 25,90 0,597
Estado geral de saúde 57,81 24,95 64,81 22,22 0,141
Vitalidade 59,23 27,30 67,57 22,08 0,082
Aspectos sociais 73,56 32,27 75,00 28,47 0,813
Aspectos emocionais 80,77 37,93 85,46 33,57 0,513
Saúde mental 59,23 28,82 69,77 22,01 0,030
Teste t Student

O consumo de bebidas alcoólicas na população idosa é 25,6% (n=56).

Porém, esta proporção não afeta a qualidade de vida desta população,

conforme observado no Questionário SF-36 (Tabela 12).

Tabela 12. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos
com consumo de bebida alcoólica

O Idoso consome bebida
alcoólica

Sim (n=56) Não (n=164) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 72,87 25,40 65,00 27,95 0,071
Limitação por aspectos físicos 75,00 40,63 63,24 45,17 0,093
Dor 68,54 24,64 61,26 25,77 0,073
Estado geral de saúde 66,04 20,31 63,19 23,42 0,428
Vitalidade 67,78 22,65 66,08 23,03 0,640
Aspectos sociais 78,70 28,07 73,45 29,15 0,251
Aspectos emocionais 86,41 33,37 84,33 34,42 0,701
Saúde mental 68,74 24,85 68,34 22,62 0,913
Teste t Student

Como mostra a tabela 13 a maioria dos idosos da população estudada

procurou algum serviço de saúde nos últimos 6 meses com um quantitativo de

63,6% (n=138).

Esta relação entre a procura ou não por algum serviço de saúde nos

últimos 6 meses (Tabela 13) foi o fator que afetou 50% dos domínios do
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questionário de vida SF-36, por apresentar significância estatística (p<0,05). Os

domínios afetados foram: capacidade funcional, dor, estado geral de saúde e

aspectos sociais.

Tabela 13. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos
com procura de algum serviço de saúde nos últimos 6 meses.

90. Procurou algum serviço de saúde nos últimos 6 meses
Sim

(n=138)
Não

(n=82) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 63,91 28,28 72,43 25,28 0,032
Limitação por aspectos físicos 62,21 46,34 73,36 39,65 0,081
Dor 58,35 26,36 71,46 22,09 0,000
Estado geral de saúde 61,02 23,05 68,95 21,13 0,015
Vitalidade 65,15 23,74 68,88 21,29 0,260
Aspectos sociais 70,80 31,38 81,74 22,59 0,008
Aspectos emocionais 82,71 36,82 88,59 28,60 0,232
Saúde mental 66,50 24,23 71,79 20,92 0,114
Teste t Student

A maioria dos idosos, 89,9% (n=125), da população estudada conseguiu

resolver os seus problemas, ao procurar algum serviço de saúde, como pode

ser visto na tabela 13.

Representa uma proporção considerável que conseguiu resolver o seu

problema, na esfera de saúde. Todavia, houve diferença significativa entre

aqueles que conseguiram e não conseguiram resolver os seus problemas de

saúde de acordo com as médias do SF-36 observados na tabela abaixo. Tal

fato alterou drasticamente a maioria dos domínios do questionário de qualidade

de vida SF-36: capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade,

aspectos sociais e saúde mental (Tabela 14).

Tabela 14. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos
com resolução dos seus problemas.

93 O idoso conseguiu resolver o seu problema Sim (n=125) Não (n=95) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 66,25 27,39 43,08 28,62 0,005
Limitação por aspectos físicos 64,83 45,32 38,46 50,64 0,051
Dor 60,61 26,00 37,77 20,62 0,003
Estado geral de saúde 62,93 22,42 43,69 22,19 0,004
Vitalidade 66,53 22,95 52,69 28,03 0,046
Aspectos sociais 73,52 30,58 46,15 28,59 0,003
Aspectos emocionais 83,63 36,13 74,38 43,36 0,392
Saúde mental 68,71 23,37 46,46 23,47 0,001
Teste t Student
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Houve ampla diferença e intensidade (p<0,05) entre os idosos acamados

apesar da pequena quantidade de não acamados se comparados com o SF-36.

Com p muito próximo de zero. Afetou a maioria dos domínios dos questionários

qualidade de vida e são eles: capacidade funcional, limitação por aspectos

físicos, dor, estado geral de saúde e aspectos sociais (Tabela 15).

Tabela 15. Relação questionário qualidade de vida SF-36 dos idosos
com relação de idosos acamados.

102. O idoso está acamado Sim (n=3) Não (n=217) p
Média DP Média DP

SF-36
Capacidade funcional 23,33 20,82 67,60 26,45 0,004
Limitação por aspectos físicos 16,67 14,43 68,17 43,66 0,043
Dor 23,33 11,55 64,04 25,30 0,006
Estado geral de saúde 10,67 11,02 64,26 21,79 0,000
Vitalidade 43,33 7,64 67,09 22,99 0,076
Aspectos sociais 25,00 25,00 75,45 28,44 0,003
Aspectos emocionais 66,67 57,74 85,92 32,84 0,320
Saúde mental 50,67 22,03 68,78 23,25 0,182
Teste t Student

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a qualidade de vida

em idosos, como, a manutenção da saúde, em seu melhor nível possível, em

todos os aspectos da vida humana: físico, social, psíquico e espiritual. E tem

como objetivo primordial a melhoria da qualidade de vida destes e não apenas

pura e simplesmente o aumento da expectativa de vida (BRASIL, 2003;

FONTELES, SANTOS, SILVA, 2009)
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Discussão

Perfil sócio demográfico
De acordo com os dados obtidos sobre o perfil sociodemográfico o sexo

feminino reflete a maior expectativa de vida das mulheres, devido às diferenças

na exposição aos riscos ocupacionais, maiores taxas de mortalidade por causas

externas entre os homens, diferenças no consumo de álcool e tabaco, bem

como as diferenças de atitudes entre homens e mulheres quanto ao tratamento

e controle das doenças, uma vez que as mulheres buscam mais por serviços

de saúde (FELICIANO, 2004; TAVARES; DIAS, 2012).

As mulheres vivem, em média, oito anos a mais que os homens, e

correspondem a 52,1% e 59%, respectivamente, da população idosa do Estado

de Goiás e de Goiânia (BRASIL, 2010). Dados semelhantes aos resultados

deste estudo (61,1%).

Embora as mulheres tenham uma expectativa de vida superior à dos

homens, a proporção de anos vividos com doença também é maior por parte

delas (KINSELLA, 1996).

A baixa escolaridade da população analisada pode levar a problemas no

lidar com as doenças crônicas próprias da população idosa.

Além disso, maior dificuldade de acesso a serviços de saúde, falta de

compreensão das prescrições médicas, como uso adequado dos medicamentos

e seguimento de dietas, causa baixa adesão aos tratamentos e redução da

qualidade de vida dos idosos. Neste, contexto os profissionais de saúde devem

usar de linguagem simples e clara, para o melhor entendimento, por parte, dos

idosos quanto aos procedimentos terapêuticos (FERNANDES, 2009).

Na análise do estado civil dos idosos, observou-se uma maior

prevalência de mulheres viúvas, o que talvez, possa ser explicado pela maior

expectativa de vida das mulheres e por fatores sóciosculturais que contribuem

para que os homens se casem com mulheres mais jovens e também se casem

mais novamente (CAETANO et al., 2009).

Quanto à renda, contatou-se que a maioria tanto para o sexo feminino

quanto para o masculino eram provenientes dos benefícios previdenciários. Os

achados apresentam semelhanças com outros estudos realizados com idosos,

como o de Victor e cols. (2009) em Fortaleza-CE e o de Fernandes e cols.

(2013) com idosos de João Pessoa-PB (80% dos homens e 54,55% das



Discussão 119

mulheres) encontraram resultados semelhantes. O trabalho formal entre os

idosos ainda não é uma realidade no Brasil.

Fatores de riscos para doenças crônicas
Dentre, os hábitos de vida dos idosos, o sedentarismo apresentou a

maior prevalência, quadro próprio da população idosa que precisa ser

modificado, por meio de programas educacionais que mostrem os benefícios da

atividade física em promover melhorias na saúde, como melhorar o bem estar,

ser útil por mais tempo preservando a sua capacidade funcional em longo

prazo, retardar o aparecimento das doenças crônicas ou de suas complicações

(PITANGA, 2002).

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

apontam 80,8% de adultos sedentários. Cunha et al.(2008) realizaram um

estudo em Goiânia, monitorando os fatores associados à prática de atividade

física na população adulta, e encontraram que o sedentarismo, semelhante a

este estudo, é mais prevalente entre as mulheres (55,5%), que entre os homens

(42,0%). Em relação à atividade física no lazer, as mulheres foram mais inativas

(79,3%) que os homens (66,9%) (CUNHA et al., 2008).

Outro fator de risco de alta prevalência observado foi hipertensão arterial,

podendo ter contribuído para isso, o baixo nível de escolaridade e

socioeconômico, dos participantes do estudo, dificultando o acesso aos serviços

de saúde, por dificuldade de deslocamento, falta de entendimento das

prescrições médicas, como ler as receitas e as prescrições nutricionais , e

ainda, levando ao aumento dos fatores de risco, como, hábitos alimentares

inadequados (alta ingesta de sal e gordura), ingestão de bebida alcoólica de

forma abusiva e elevado nível de stress psicossocial (ESTEVES,  2006).

Um estudo realizado sobre a prevalência de hipertensão arterial em

idosos no município de Bambuí-MG, apresentou dados semelhantes (61,5%) e

em uma Unidade de Saúde da Família, Fortaleza-CE (68,6%) (Victor et al.,

2009). No entanto, diferiu da pesquisa realizada com os idosos residentes no

município de Campinas-SP que foi de 51,8% (ZAITUNE, et al., 2006) e do

observado na população idosa brasileira com base na PNAD (2003) (43,9%).

As dislipidemias apresentaram alta prevalência e apareceu em 47,72%

dos idosos, e estas, isoladamente já constituem risco independente de doença

arterial coronariana (DAC) e a associação com outros fatores de risco como
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hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, obesidade do tipo central,

presentes nos idosos do estudo potencializam a sua morbimortalidade (SBC,

2007).

Segundo relato do grupo avaliado, a maioria apresentava antecedentes

familiares para doenças cardiovasculares. Um percentual elevado, 87,3%, ou

seja, 192 idosos relataram que possuem algum familiar com hipertensão

arterial. No estudo, de Caetano e cols. (2008), o fator de risco, com

antecedentes familiares, mais citados foi à hipertensão arterial.

Estudos nacionais e mesmo internacionais tem relatado a influência das

características sóciodemográficas, renda familiar, nível de escolaridade, no

desenvolvimento de doença cardiovascular. É conhecido que os fatores de risco

tendem a ocorrer com maior freqüência e maior número em populações com

menor poder econômico e cultural (POLANCZYK, 2005).

A decisão pelo tratamento de dislipidemia em idosos deve levar em

consideração a relação custobenefício, o estado geral e mental do paciente

idoso, as suas condições socioeconômicas, o apoio familiar, as comorbidades

presentes e se o uso de outros fármacos irá influenciar na adesão e na

manutenção da terapêutica (SBC, 2013; IOANNIS, 2013).

Alternativas não farmacológicas podem ser avaliadas, como a prática de

atividade física, mudanças de hábitos de vida, o abandono do hábito de fumar e

a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Caso não haja comprometimento,

por parte do idoso, o tratamento farmacológico deve ser recomendado, em

longo prazo, e a realização de exames clínicos e laboratoriais periódicos. (SBC,

2013)

Ainda, com base nos dados, observamos que a prevalência para o

consumo de bebida alcoólica de risco entre os idosos pesquisados foi superior

ao encontrado em outros estudos, por exemplo, o de Fortaleza-CE (13,8%)

(CAETANO, 2008). E, semelhante ao estudo de Pereira e cols. (2008), foi

significativamente maior, entre os homens (p=0,001). A ingestão de bebida

alcoólica causa elevação gradativa da pressão arterial aumentando o risco para

as doenças cardiovasculares, ou agravando, o quadro existente (PESSUTO,

1998).

O tabagismo neste estudo apresentou uma maior prevalência para o

sexo masculino, embora estudos de prevalência de tabagismo por sexo

colocam que o aumento tende a ser maior entre o sexo feminino. Dados do II
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LENAD (2013) mostraram que embora a redução no hábito de fumar tenha sido

maior entre os homens, de 27% para 21%, o sexo masculino manteve a maior

prevalência de uso do tabaco (INPAD, 2013).

A nicotina exerce efeito adverso ao tratamento farmacológico de redução

dos lipídios séricos, diminuindo o colesterol HDL. Em fumantes, o processo do

colesterol reverso encontra-se comprometido, pois a nicotina reduz a

oxigenação dos glóbulos vermelhos e facilita a deposição de gorduras nas

paredes dos vasos sanguíneos, e induz ainda à resistência ao efeito de drogas

anti-hipertensivas (PESSUTO, 1998).

As doenças crônicas não transmissíveis têm em comum a maioria dos

fatores de riscos e existem evidências científicas que o controle desses poderia

eliminar pelo menos 80% das doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 e 40%

dos vários tipos de câncer (MURRAY, 1994).

Portanto, chamamos a atenção para a necessidade de políticas públicas

voltadas para a prevenção e redução desses fatores de risco para doenças

crônicas não transmissíveis em idosos, através de programas de prevenção

permanentes.

Doenças auto-referidas e Problemas de Saúde
No estudo dos problemas de saúde e doenças autorreferidas pelos

idosos, constatou-se que havia presença de comorbidades crônicas e a de

percentual mais elevado e significativo foi à hipertensão arterial.

Considerada uma das principais causas de morbimortalidade, nesta faixa

etária da população, acometendo 50% ou mais, dos idosos brasileiros, a

hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para as doenças

cardiovasculares podendo levar a incapacidade funcional, perda de autonomia e

redução da qualidade e expectativa de vida do idoso (FERNANDES et al, 2009).

Entre os dados autorreferidos mais prevalentes está às doenças do

sistema nervoso, a depressão. O sexo feminino apresentou a maior prevalência

dos casos, 17,6% (58/216) e o sexo masculino 9,3% (20/216).

Caetano e cols. (2008) em estudo semelhante encontraram prevalência

de 22%, de idosos, acometidos por problemas do sistema nervoso.

Estudos têm concluído que o maior percentual de mulheres afetadas

pode estar associado a questões socioculturais relacionadas com experiências

adversas (viuvez) e atributos psicológicos relacionados com maior



Discussão 122

vulnerabilidade a eventos estressantes, as idosas brasileiras são mais

propensas a serem socialmente isoladas. A falta de saúde física é o fator mais

provável para impedir a recuperação, mas um bom suporte social pode proteger

as pessoas idosas, mesmo em face da adversidade (SNOWDON, 2002;

GAZALLE et al., 2004).

A prevalência estimada de diabetes mellitus autorreferida neste estudo

foi significativamente maior no sexo feminino (11,3%), dado que, embora

também encontrado numa população de idosos, por Tavares (2009), em

Uberaba-MG; por Fernandes. (2009) em João Pessoa-PB; e, por Francisco e

cols. (2010) nos municípios de Campinas e Botucatu-SP e não foi observada

nos estudos de Souza (2003), Passos (2005), em que não houve diferença

significativa entre os gêneros.

Sugere-se que o percentual, mais elevado, do sexo feminino possa ser

explicado, pela maior preocupação, destas, com a saúde possibilitando o

diagnóstico da doença e mais dados epidemiológicos são registrados

(TAVARES, 2010).

Quanto ao estado civil, a maioria dos idosos (56%) referiu ser casado,

morando, portanto, com esposo ou companheiro. Percentual semelhante

(50,6%) foi encontrado no estudo de Tavares (2009) e acima (71,70%) por

Fenandes (2013). Vale ressaltar, a possibilidade do envolvimento familiar no

tratamento e monitoramento do diabetes desses idosos.

Observou-se, ainda uma maior prevalência significativa de hipertensão

entre os idosos diabéticos do que os nãos diabéticos. Essa relação já foi

comprovada em outras pesquisas, pois o hipertenso torna-se mais vulnerável a

desenvolver diabetes, devido ocasionar uma maior resistência à ação da

insulina e os anti-hipertensivos potencializarem esse efeito (FRANCISCO, 2010;

SOUZA, 2003).

Observou-se, ainda, nos idosos diabéticos avaliados, que a maioria

apresentava outros fatores (dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial) que

aumentam o risco para complicações crônicas micro (retinopatia) e

macrovasculares (doenças cardíacas) da doença.

Em 2030, a expectativa para o número de diabéticos no mundo é de 472

milhões. Cerca de 80% deles estarão em países de baixa e média renda.

Nestas regiões, medicamentos hipoglicemiantes e insulina são frequentemente

inacessíveis ou são muito caros e os sistemas de saúde locais não têm
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profissionais e capacidade financeira para enfrentar o problema. A situação do

diabetes não somente no Brasil, mas a nível mundial constitui um grave

problema de saúde pública (NEWS.MED.BR, 2011).

Benefícios são vistos quando os indivíduos são mais bem informados

sobre fatores de risco e sintomas precoces do diabetes, o que enfatiza a

prevenção primária, o rastreamento e a intervenção precoce quando necessária

(NEWS.MED.BR, 2011).

A maior ocorrência de osteoporose nesse estudo ficou no sexo feminino

com 16% dos casos do grupo de estudo. Os homens apresentaram apenas

2,3%, confirmando dados existentes na literatura científica.

O metabolismo mineral apresenta um número reduzido de estudos no

Brasil, e assim, a osteoporose apesar de ser a doença osteometabólica mais

comum, dados sobre a sua prevalência, ainda são escassos (FRANCISCO

2011).

A osteoporose é uma das mais prevalentes e limitantes entre as doenças

crônicas degenerativas dos idosos, afetando 50% das mulheres e 20% dos

homens com idade de 85 anos ou mais (SIQUEIRA, 2009).

O estudo NHANES III, realizado entre 1988 e 1994 pelo Centro de

Controle de Doenças dos Estados Unidos, encontrou resultado semelhante a

este estudo com 18% das mulheres acometidas por osteoporose (LOOKER et

al, 1997).

O aumento absoluto e relativo da população idosa e hábitos pouco

saudáveis durante a infância e adolescência têm levado ao significativo

aumento da incidência de osteoporose e também das fraturas osteoporóticas,

que respondem pelo agravamento da doença (SOUZA, 2010).

Surge por diversos fatores: o próprio envelhecimento, mulheres após a

menopausa, baixa ingestão de minerais (cálcio, fósforo, magnésio), falta de

exposição aos raios ultravioleta, problemas hepáticos, renais, consumo

excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, dentre outras (SOUZA, 2010).

A identificação precoce é importante para se evitar as fraturas e realizar

estratégias efetivas de prevenção através de atividade física regular e hábitos

alimentares adequados, diagnóstico e tratamento (HENRY, 2006).
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Qualidade Vida dos Idosos do Estudo
As pesquisas epidemiológicas têm procurado os fatores determinantes e

as consequências da autoavaliação de saúde em idosos, reconhecendo-a como

um indicador de qualidade de vida, da morbidade e do declínio físico (IDLER,

1997) (Gráfico 2).

A associação direta e significativa entre autoavaliação da saúde e

indicadores de qualidade de vida reforça a aplicabilidade desse indicador em

inquéritos populacionais como marcador de saúde e aponta a necessidade de

investigações futuras sobre outras variáveis que influenciam essa correlação

(PEREIRA, 2009).

O instrumento de qualidade de vida pode ser um indicador importante na

avaliação das intervenções de promoção da saúde em idosos (TOSCANO; DE

OLIVEIRA, 2009).

Num estudo qualitativo realizado entre mulheres idosas residentes na

cidade de Bambuí-MG mostrou que a avaliação da gravidade e da relevância de

um problema de saúde é determinada pela capacidade de resolvê-lo e podendo

estar associado ao apoio dos familiares e ao acesso a serviços de saúde (LIMA-

COSTA et al, 2004).

Estudo de Lima, (2009) mostra que ocorreu uma melhora consistente na

autoavaliação de saúde dos brasileiros, em todas as regiões do país.

Portanto, semelhante ao estudo de Lima e cols (2009), a maioria dos

idosos, deste estudo apesar dos agravos que os acometem devido a hábitos de

vida inadequados, por falta de programas educacionais em saúde que os

esclareçam sobre os fatores de riscos para as doenças crônicas, concluíram

que possuíam saúde em boas condições.

A capacidade funcional do idoso é definida como a habilidade física e

mental para ralizar as atividades ou ação e manter uma vida independente e

autônoma (AVILA-FUNES, 2006).

A incapacidade é a falta ou limitação de uma habilidade, que resulta de

um comprometimento, para realizar uma atividade rotineira (AVILA-FUNES,

2006).

A avaliação da incapacidade funcional, em idosos é importante para o

entendimento de como as pessoas vivem os anos de vida a mais acrescidos

pelo aumento da expectativa de vida (PARAHYBA, et al., 2005).
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O envelhecimento é um fator determinante no surgimento das

incapacidades e, a cada 10 anos, o risco tornasse duas vezes maior. Segundo

alguns autores, os adequados níveis de escolaridade, condições

socioeconômicas, níveis culturais, convívio social, familiar e as atividades

profissionais retardam o aparecimento das incapacidades funcionais, que estão

mais presentes no sexo feminino (PARAHYBA, et al., 2005; AVILA-FUNES,

2006).

Os níveis socioeconômicos e de escolaridade no Brasil são os

marcadores mais importantes que explicam as diferenças na prevalência de

incapacidade funcional entre os idosos (MELZER; PARAYBA, 2004).

Na avaliação da incapacidade funcional moderada em idosos por sexo,

no Censo de 2000, nas capitais brasileiras, os homens de Goiânia

apresentaram uma prevalência de 22,4% e as mulheres de 29,3% (BRASIL,

2000). Portanto, semelhante a este estudo, onde os homens apresentaram uma

melhor capacidade funcional.

A osteoporose pode interferir na realização das atividades de vida diária

(AVDs), como observado em investigação em que 35% dos idosos referiram

interferência em sete ou mais AVDs (RODRIGUES et al, 2008). Em geral, a

maior prevalência de incapacidade funcional tem sido encontrada entre as

pessoas mais velhas, do sexo feminino, com menor renda, e viúvos (GIACOMIN

et al.; SANTOS, 2007).

O diabetes mellitus é uma doença altamente limitante, podendo levar a

complicações crônicas severas, que acarretam prejuízos à capacidade

funcional, autonomia e qualidade de vida do indivíduo. (FERNANDES et al.,

2013).

Portanto, nesse estudo os dados encontrados mostraram uma

interferência significativa das doenças autorreferidas (diabetes e osteoporose),

com a capacidade funcional, principalmente, no sexo feminino contribuindo para

queda na qualidade de vida dos idosos.

Tal fato, já era esperado porque um percentual relevante de idosos

desconhece serem portadores de doenças crônicas. O diagnóstico quando

realizado pode acontecer numa fase mais avançada da doença com

complicações instaladas contribuindo com maior risco para levar a incapacidade

funcional dos idosos.  Dados semelhantes foram encontrados por Louvison

(2011), em estudo realizado em idosos da região urbana de São Paulo, entre os
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anos de 2000 e 2006, onde a perda capacidade funcional ocorreu mais entre as

mulheres. Há carência de melhor acompanhamento glicêmico na população

idosa para evitar agravamento desta doença (ALVES et al., 2013).

Os índices de sobrepeso e obesidade (53%) associada ao baixo

percentual (26,1%), de prática de atividade física contribuíram negativamente

para a qualidade de vida da população idosa. Conforme os resultados

disponíveis na tabela 4, na qual a obesidade apresentou significância estatística

SF-36 no Domínio Aspecto Emocional. Demonstra-se a necessidade de

intervenção multiprofissional através de medicamentos e práticas de promoção

da saúde voltadas ao cuidado e melhoria do estado emocional da população

idosa.

Estes achados são condizentes com outros estudos como o de Toscano

e Oliveira (2009) realizado com idosas de Aracaju-SE, no qual descreve sobre

os benefícios da atividade física para a saúde dos idosos, além disso, foi

identificada diferença significativa entre o nível de atividade física e a qualidade

de vida relacionada com a saúde, e o de Pacheco et al. (2005) com idosos de

Rincão-SP, que ao empregar o SF-36 considera que a prática de exercícios

físicos proporciona benefícios à qualidade de vida e performance motora de

indivíduos idosos.

A hipertensão arterial apresentou uma taxa autoreferida elevada de

66,8% por parte dos idosos. Todavia, tal achado não alterou nenhum domínio

do questionário SF-36. Esta relação pode ser um indicador que a maioria da

população idosa tem a percepção da possibilidade da existência da doença

hipertensiva. Entretanto, pelo fato da maior parte da sintomatologia da

hipertensão arterial ser silenciosa de acordo com achados científicos de Santos

e cols. (2005) e de Silva e Sousa (2006), os idosos do estudo consideraram ter

uma boa condição de saúde.  Brito e cols. (2008) em seu estudo conclui que

existe uma necessidade dos profissionais da área de saúde procurar contribuir

com o aumento da percepção da doença entre portadores de hipertensão

arterial e, ao mesmo tempo, levar a melhoria da qualidade de vida.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a qualidade de vida

em idosos, como, a manutenção da saúde, em seu melhor nível possível, em

todos os aspectos da vida humana: físico, social, psíquico e espiritual. E tem

como objetivo primordial a melhoria da qualidade de vida destes e não apenas
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pura e simplesmente o aumento da expectativa de vida.  (BRASIL, 2003;

FONTELES; SANTOS; SILVA, 2009).

Concluimos que, os domínios da qualidade de vida sofreram influência

dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis como,

tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, obesidade. A capacidade funcional

afeta negativamente o sexo feminino; a osteoporose correlaciona-se com a

qualidade de vida; e houve relação significativa entre tabagismo e saúde mental

e que a qualidade de vida de indivíduos idosos precisa ser mais bem avaliada,

através de inquéritos populacionais permanentes que determinem possíveis

alterações dos fatores favoráveis a sua melhoria.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões
Os resultados obtidos neste estudo indicam a necessidade de

implantação de políticas públicas voltadas para o estímulo de estilo de vida

saudável, como a ampliação da prática de exercícios físicos e alimentação

saudável, visto que a minoria pratica atividades físicas regularmente e está

associado ao sedentarismo (74% da população estudada). Este fator contribuiu

para a degradação da saúde e qualidade de vida dos idosos, sendo

responsáveis também pelo aumento da incidência do sobrepeso e obesidade.

Por sua vez, quando associado à depressão prejudicam o aspecto emocional

dos idosos.

A prevalência da hiperglicemia foi de 13,6% entre os idosos, com maior

índice, entre as mulheres. A mesma apresentou uma correlação direta com o

baixo nível de escolaridade, a parcela estudada apresenta nível fundamental de

ensino e desconhecem quaisquer informações sobre esta doença.

Foram observados ainda, para o sexo feminino níveis de Colesterol Total

médio maiores e de HDL-Colesterol menores, frente ao grupo estudado.

Evidenciando que, a população idosa feminina, deve ter suas taxas de glicemia

e do perfil lipídico, frequentemente, monitoradas visando um maior controle,

sugerindo assim um acompanhamento nutricional e educacional sobre os

fatores de risco para as doenças crônicas, estimulando o tratamento não

farmacológico frente ao estimulo à prática regular de atividade física.

Os estudos permitiram a visualização de um importante percentual de

idosos com pré-diabetes, 16,50% (36/220) que necessitam de uma atenção

especial para que se possa evitar o desencadeamento de diabetes mellitus tipo

2, uma das doenças crônicas mais prevalentes atualmente, com complicações

severas e considerada uma epidemia mundial.  Outro achado preocupante está

relacionado ao fato de que cada idoso apresentava pelo menos dois fatores de

riscos para diabetes e dislipidemia, com maior prevalência de sedentarismo

(74,9%) e hipertensão (66,8%).

Os domínios da qualidade de vida sofreram influência dos fatores de

risco para doenças crônicas não transmissíveis como, tabagismo, ingestão de

bebida alcoólica, obesidade. A capacidade funcional afeta negativamente o
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sexo feminino; a osteoporose correlaciona-se com a qualidade de vida; e houve

relação significativa entre tabagismo e saúde mental.

Os resultados obtidos neste estudo em idosos domiciliados levam a

concluir que as doenças crônicas como o diabetes e as dislipidemias atingem

patamares que demonstram a necessidade de intervenção imediata da Saúde

Pública, tanto na atenção em saúde como na tomada de medidas preventivas

que visem à abordagem global dos fatores de risco para estas doenças.

5.2 Recomendações
Após a análise do nosso estudo sentimos a necessidade de implantação

na rede pública de saúde programas que atendam o idoso num contexto amplo

com profissionais de diversas áreas que conheçam a realidade da população

idosa do nosso Estado, como contingente de idosos e as perspectivas do

aumento de idosos nos próximos anos e que tenham condições de orientá-los

sobre os melhores hábitos de vida, de forma a prevenir as doenças crônicas e

que permitam que esses idosos se tornem mais independentes por um período

mais longo de suas vidas, proporcionando uma melhor qualidade de vida não só

para o idoso, mas também para os seus familiares e consequentemente um

menor custo para as redes públicas de saúde.

5.3 Limitações do estudo
O nosso estudo envolvia também as dosagens de hemoglobina glicada

que contempla muito bem hoje as questões do diagnóstico e monitoramento do

indivíduo diabético, pois demonstra a média da glicemia dos últimos 2, 3 meses.

Em decorrência da falta de padronização adequada na época da realização das

dosagens não podemos utilizá-los. Essas observações, não invalidam o

presente estudo, apenas deixamos de contemplar melhor a parte de diabetes,

mas nos comprometemos a fazê-lo em outro momento.
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma

pesquisa intitulada “SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
IDOSA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GOIÁS”. Meu nome é

_______________________ e sou a entrevistadora. Este estudo faz parte da Rede de

Pesquisa de Vigilância à Saúde do Idoso no Estado de Goiás, e as instituições

envolvidas nele são: Universidade Federal de Goiás (Faculdade de Enfermagem,

Farmácia, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública) e as Secretarias Municipal e

Estadual de Saúde. O objetivo geral deste estudo é realizar um levantamento de

informações (inquérito populacional) sobre a população idosa e a identificação de suas

necessidades de assistência social e em saúde. Os benefícios que o(a) senhor(a) e

todos os idosos receberão como resultado desta pesquisa, poderão ser visualizados por

mudanças nas ações relacionadas à Política de Saúde do Idoso no município de

Goiânia, tais como: melhoria no planejamento e acompanhamento de saúde da pessoa

idosa, redefinição das ações e planos de assistência e cuidado a esta população. O(a)

senhor(a) terá o benefício de saber como está sua pressão e seus níveis de colesterol.

Se for diabético(a) ou hipertenso(a) poderá saber como está o controle dessas doenças

atualmente. Em relação à investigação imunológica, esclarecemos que o(a) senhor(a)

não terá benefícios imediatos em sua saúde, porém, sua participação é importante para

avanço nos conhecimentos científicos sobre o processo de envelhecimento, diagnóstico

e prevenção de doenças na população idosa.

Além disso, o(a) senhor(a) receberá em sua casa o resultado dos exames, que

deverão ser avaliados por um médico mediante consulta agendada, conforme

disponibilidade do serviço municipal de saúde/SUS ou outros serviços médicos de sua

escolha (particulares ou convênios).

Esta pesquisa será desenvolvida em duas partes: a primeira é a de entrevista e

a segunda, a de coleta de sangue.

Assim, concordando em participar, iniciaremos com a entrevista e medida da sua

pressão arterial. Ao término, agendaremos a data da coleta de sangue para realização

dos exames.

1) Entrevista: nesta etapa, o(a) senhor(a) responderá a várias perguntas sobre

sua pessoa, sua saúde e seus familiares. Poderá sentir irritabilidade e/ou cansaço, não

se preocupe, basta avisar e daremos um tempo para seu descanso. Poderemos até
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continuar no dia seguinte ou interromper de vez a sua participação, sem qualquer

prejuízo para o(a) senhor(a).

2) Coleta de Sangue: serão coletados aproximadamente 15 ml de sangue e

esse material será utilizado, exclusivamente, para o alcance dos objetivos apresentados.

Após a análise laboratorial, ele será desprezado, garantindo que o sangue não será

usado para qualquer outro fim.

O procedimento será executado por pessoal treinado com técnica rigorosa, e

material esterilizado e descartável. No local da punção poderá aparecer uma mancha

arroxeada que logo desaparecerá.

O(a) senhor(a) poderá aceitar ou não esta etapa da pesquisa e terá liberdade

para participar somente da entrevista.

Em caso de aceite, marque SIM (casela abaixo) para a coleta de sangue e em

caso de recusa, marque NÃO:

Coleta de sangue [ ]SIM [ ]NÃO

Informamos, ainda, que o seu nome não aparecerá na pesquisa, sendo garantido

o sigilo quanto à sua identidade. Garantimos que o(a) senhor(a) não sofrerá

constrangimentos, danos, prejuízos ou despesas financeiras. Também não receberá

nenhum pagamento ou gratificação por participar, tendo total liberdade de se recusar ou

retirar o consentimento a qualquer momento. Os resultados deste estudo serão

posteriormente divulgados em eventos científicos e publicados em revistas científicas.

A coordenadora geral desta pesquisa é a Profª Adélia Yaeko Kyossen Nakatani,

da Faculdade de Enfermagem/UFG e poderá esclarecê-lo em caso de dúvidas pelos

telefones: (62)3209 6280, (62)81940294 (inclusive ligações a cobrar).

Após os esclarecimentos e informações, se o(a) senhor(a) aceitar fazer parte do

estudo, favor assinar abaixo, em duas vias de igual conteúdo. Uma delas é sua e a outra

é do pesquisador responsável.

Para outros esclarecimentos, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com o

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62)

3521-1075 ou 3521-1076.
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Concordo em participar do estudo “SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GOIÁS”, fornecendo informações

solicitadas. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela entrevistadora

________________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu

acompanhamento/ assistência/tratamento, caso necessário.

Local e data: ____________________________________________________ Nome do

participante: _____________________________________________ Assinatura do

participante: _________________________________________

Impressão digital – se necessário

Testemunha: (nome) ______________________________________________

Testemunha: (ass.) ________________________________________________
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ANEXO 3 - NORMAS DE PUBLICAÇÃO- REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA

CATEGORIA DE ARTIGOS

Artigos Originais
Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-experimentais,

avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e estudos

sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem populacional. Cada

artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e métodos utilizados,

resultados, discussão e conclusões.

Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos

teóricos relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de aspectos

metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o texto

deve ser organizado em tópicos para guiar os leitores quanto aos elementos essenciais

do argumento desenvolvido.

Recomenda-se ao autor que antes de submeter seu artigo utilize o "checklist"

correspondente:

CONSORT checklist e fluxograma para ensaios controlados e randomizados

STARD checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica

MOOSE checklist e fluxograma para meta-análise

PRISMA checklist e fluxograma para revisões sistemáticas

STROBE checklist para estudos observacionais em epidemiologia

RATS checklist para estudos qualitativos

Informações complementares:
Devem ter até 3.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e referências.

As tabelas e figuras, limitadas a 5 no conjunto, devem incluir apenas os dados

imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não devem repetir dados

já descritos em tabelas.

As referências bibliográficas, limitadas a cerca de 25, devem incluir apenas

aquelas estritamente pertinentes e relevantes à problemática abordada. Deve-se evitar a

inclusão de número excessivo de referências numa mesma citação. Citações de

documentos não publicados e não indexados na literatura científica (teses, relatórios e

outros) devem ser evitadas. Caso não possam ser substituídas por outras, não farão

parte da lista de referências bibliográficas, devendo ser indicadas nos rodapés das

páginas onde estão citadas.
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Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300

palavras, contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. Excetuam-se

os ensaios teóricos e os artigos sobre metodologia e técnicas usadas em pesquisas,

cujos resumos são no formato narrativo, que, neste caso, terão limite de 150 palavras.

A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução,
Métodos, Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. A

Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância

e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no artigo. As fontes de

dados, a população estudada, amostragem, critérios de seleção, procedimentos

analíticos, dentre outros, devem ser descritos de forma compreensiva e completa, mas

sem prolixidade. A seção de Resultados deve se limitar a descrever os resultados

encontrados sem incluir interpretações/comparações. O texto deve complementar e não

repetir o que está descrito em tabelas e figuras. A Discussão deve incluir a apreciação

dos autores sobre as limitações do estudo, a comparação dos achados com a literatura,

a interpretação dos autores sobre os resultados obtidos e sobre suas principais

implicações e a eventual indicação de caminhos para novas pesquisas. Trabalhos de

pesquisa qualitativa podem juntar as partes Resultados e Discussão, ou mesmo ter

diferenças na nomeação das partes, mas respeitando a lógica da estrutura de artigos

científicos.

IDENTIFICAÇÃO DO MANUSCRITO
Título no idioma original do manuscrito é em inglês O título deve ser conciso e

completo, contendo informações relevantes que possibilitem recuperação do artigo nas

bases de dados. O limite é de 90 caracteres, incluindo espaços. Se o manuscrito for

submetido em inglês, fornecer um título em português.

Título resumido
Deve conter até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas impressas.

Descritores
Devem ser indicados entre 3 e 10, extraídos do vocabulário "Descritores em

Ciências da Saúde" (DeCS), nos idiomas português, espanhol e inglês, com base no

Medical Subject Headings (MeSH). Se não forem encontrados descritores adequados

para a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos não existentes nos

conjuntos citados. Número de figuras e tabelas A quantidade de figuras e tabelas de

cada manuscrito é limitada a cinco em conjunto. Todos os elementos gráficos ou
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tabulares apresentados serão identificados como figura ou tabela, e numerados

seqüencialmente a partir de um, e não como quadros, gráficos, etc. Co-autores

Identificar os co-autores do manuscrito pelo nome, sobrenome e instituição, conforme a

ordem de autoria. Financiamento da pesquisa Se a pesquisa foi subvencionada, indicar

o tipo de auxílio, o nome da agência financiadora e o respectivo número do processo

Apresentação Prévia
Tendo sido apresentado em reunião científica, indicar o nome do evento, local e

ano da realização. Quando baseado em tese ou dissertação, indicar o nome do autor,

título, ano, nome do programa de pós-graduação e instituição onde foi apresentada.

PREPARO DOS MANUSCRITOS

Resumo
São publicados resumos em português, espanhol e inglês. Para fins de cadastro

do manuscrito, devem-se apresentar dois resumos, um na língua original do manuscrito

e outro em inglês (ou em português, em caso de manuscrito apresentado em inglês). As

especificações quanto ao tipo de resumo estão descritas em cada uma das categorias

de artigos. Como regra geral, o resumo deve incluir: objetivos do estudo, principais

procedimentos metodológicos (população em estudo, local e ano de realização,

métodos observacionais e analíticos), principais resultados e conclusões.

Estrutura do texto
Introdução – Devem ser curta, relatando o contexto e a justificativa do estudo, apoiados

em referências pertinentes ao objetivo do manuscrito, que deve estar explícito no final

desta parte. Não devem ser mencionados resultados ou conclusões do estudo que está

sendo apresentado.

Métodos– Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem como as

variáveis analisadas, com a respectiva definição quando necessária e a hipótese a ser

testada. Devem ser descritas a população e a amostra, instrumentos de medida, com a

apresentação, se possível, de medidas de validade; e conter informações sobre a coleta

e processamento de dados. Deve ser incluída a devida referência para os métodos e

técnicas empregados, inclusive os métodos estatísticos; métodos novos ou

substancialmente modificados devem ser descritos, justificando as razões para seu uso

e mencionando suas limitações. Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados.
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Os autores devem explicitar que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões éticos e

aprovada por comitê de ética.

Resultados – Devem ser apresentados em uma seqüência lógica, iniciando-se com a

descrição dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser restritas àquelas

necessárias para argumentação e a descrição dos dados no texto deve ser restrita aos

mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados para destacar os resultados mais

relevantes e resumir relações complexas. Dados em gráficos e tabelas não devem ser

duplicados, nem repetidos no texto. Os resultados numéricos devem especificar os

métodos estatísticos utilizados na análise. Material extra ou suplementar e detalhes

técnicos podem ser divulgados na versão eletrônica do artigo.

Discussão – A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e

importantes aspectos observados devem ser interpretados à luz da literatura científica e

das teorias existentes no campo. Argumentos e provas baseadas em comunicação de

caráter pessoal ou divulgadas em documentos restritos não podem servir de apoio às

argumentações do autor. Tanto as limitações do trabalho quanto suas implicações para

futuras pesquisas devem ser esclarecidas. Incluir somente hipóteses e generalizações

baseadas nos dados do trabalho. As conclusões devem finalizar esta parte, retomando

o objetivo do trabalho.

Referências
Listagem: As referências devem ser normalizadas de acordo com o estilo Uniform

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for

Biomedical Publication, ordenadas alfabeticamente e numeradas. Os títulos de

periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com o Medline, e

grafados no formato itálico. No caso de publicações com até seis autores, citam-se

todos; acima de seis, citam-se os seis primeiros, seguidos da expressão latina “et al”.

Referências de um mesmo autor devem ser organizadas em ordem cronológica

crescente. Sempre que possível incluir o DOI do documentado citado, de acordo com os

exemplos abaixo.

Exemplos:
Artigos de Periódicos
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Narvai PC. Cárie dentária e flúor:uma relação do século XX. Cienc Saude

Coletiva. 2000;5(2):381-92. DOI:10.1590/S1413-81232000000200011

Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, Roberts R, Cooper SP, et

al. Fatores associados a sintomas depressivos em estudantes do ensino médio

de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 2008;42(1):34-40.

DOI:10.1590/S0034-89102008000100005.

Hennington EA. Acolhimento como prática interdisciplinar num programa de

extensão. Cad Saude Coletiva [Internet].2005;21(1):256-65. Disponível em:

http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdfDOI:10.1590/S0102 -

311X2005000100028

Livros

Nunes ED. Sobre a sociologia em saúde. São Paulo; Hucitec;1999.

Wunsch Filho V, Koifman S. Tumores malignos relacionados com o trabalho. In:

Mendes R, coordenador. Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu;

2003. v.2, p. 990-1040.

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer

Washington: National Academy Press; 2001[citado 2003 jul 13] Disponível

em: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10149

Para outros exemplos recomendamos consultar as normas (“Citing Medicine”) da

National Library of Medicine

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed).

Referências a documentos não indexados na literatura científica mundial, em

geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou a um evento (teses,

relatórios de pesquisa, comunicações em eventos, dentre outros) e informações

extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em sites,

se relevantes, devem figurar no rodapé das páginas do texto onde foram citadas.
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Citação no texto: A referência deve ser indicada pelo seu número na listagem,

na forma de expoente após a pontuação no texto, sem uso de parênteses,

colchetes e similares. Nos casos em que a citação do nome do autor e ano for

relevante, o número da referência deve ser colocado a seguir do nome do autor.

Trabalhos com dois autores devem fazer referência aos dois autores ligados por

&. Nos outros casos apresentar apenas o primeiro autor (seguido de et al. em

caso de autoria múltipla).

Exemplos:

A promoção da saúde da população tem como referência o artigo de Evans &

Stoddart,9 que considera a distribuição de renda, desenvolvimento social e

reação individual na determinação dos processos de saúde-doença.

Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência se transtornos mentais em

estudantes de medicina é maior do que na população em geral.

Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e

distanciado do sistema de saúde predominante.12,15

Tabelas
Devem ser apresentadas depois do texto, numeradas consecutivamente com

algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-

se atribuir um título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou

verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não

no cabeçalho ou título. Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente

publicado, os autores devem solicitar formalmente autorização da revista que a

publicou, para sua reprodução. Para composição de uma tabela legível, o número

máximo é de 12 colunas, dependendo da quantidade do conteúdo de cada

casela. Tabelas que não se enquadram no nosso limite de espaço gráfico podem

ser publicadas na versão eletrônica. Notas em tabelas devem ser indicadas por

letras, em sobrescrito e negrito.

Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores

devem solicitar autorização para sua reprodução, por escrito.



159

Figuras
As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser citadas como

Figuras e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que

foram citadas no texto e apresentadas após as tabelas. Devem conter título e

legenda apresentados na parte inferior da figura. Só serão admitidas para

publicação figuras suficientemente clara e com qualidade digital que permitam sua

impressão, preferentemente no formato vetorial. No formato JPEG, a resolução

mínima deve ser de 300 dpi. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas

de grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar volume (3-D).

Figuras em cores são publicadas quando for necessária à clareza da informação. Se

houver figura extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem

solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução.
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ANEXO 4 – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NOS ARQUIVOS BRASILEIROS DE
ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA

Instruções para autores

Informações Gerais

Ressaltamos a importância de seguir estas instruções com atenção. O não respeito
às normas acarretará atrasos ao processo de revisão do manuscrito (MS).

MS deve ser apresentado exclusivamente para os ABE&M, nunca ter sido
publicado ou estar sob consideração para publicação, em forma substancial, em
outro periódico, profissional ou leigo. O MS deve ser redigido em Inglês ou
Português, em conformidade com as especificações descritas abaixo. Os autores
que não são fluentes na forma escrita do idioma inglês recomendam-se que o seu
MS seja revisado e editado por um expert nesse sentido antes da apresentação.
Esta iniciativa deve facilitar e acelerar todo o processo de revisão e potencial
publicação do seu MS.

Trabalhos que não cumpram estes requisitos serão devolvidos ao autor para
adequação necessária antes da revisão pelo corpo editorial.

Todas as submissões são à princípio cuidadosamente avaliadas pelos editores
científicos. Os MS que não estejam em conformidade com os critérios gerais para
publicação serão devolvidos aos autores dentro de três a cinco dias. Os MS em
conformidade são enviados habitualmente para dois revisores.

Categorias de Manuscritos

Contribuições originais de pesquisa podem ser submetidas aos ABE&M como artigo
original ou comunicação resumida. Outras categorias especiais de MS são descritas
abaixo. Todos os MS devem seguir as limitações de número de palavras para o
texto principal, conforme especificado abaixo. O número total de palavras não inclui
o resumo, as referências ou legendas de tabelas e figuras. O número de palavras
deve ser anotado na página de rosto, juntamente com o número de figuras e
tabelas. O formato é semelhante para todas as categorias de MS e é descrito em
detalhes na seção " Preparação do Manuscrito ".

Artigos Originais

O artigo original é um relatório científico dos resultados de pesquisa original, clínica
ou laboratorial, que não tenha sido publicado, ou submetido para publicação, em
outro periódico, seja em papel ou eletronicamente. O artigo original não deve
exceder 3600 palavras no texto principal, não deve incluir mais de seis figuras e
tabelas e ter até 35 referências.

Comunicação Resumida

A comunicação resumida consiste de dados originais de importância suficiente para
justificar a publicação imediata. É uma descrição sucinta dos resultados
confirmatórios ou negativos de um estudo focado, simples e objetivo. Objetividade e
clareza aumentam a possibilidade de um manuscrito ser aceito para publicação
como comunicação rápida. O texto principal deve ter no máximo 1500 palavras, até
20 referências e não mais que duas ilustrações (tabelas ou figuras ou uma de cada).
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Artigos de Revisão

Os ABE&M publica artigos de revisão que apresentam uma avaliação crítica e
abrangente da literatura sobre questões atuais no campo da endocrinologia e da
metabologia nas áreas clinica ou básica. Todos os artigos de revisão são
submetidos preferencialmente após convite dos ABE&M e estão sujeitos a revisão
pelos pares. Artigos nesta categoria são encomendados pelos editores a autores
com experiência comprovada na área de conhecimento, ou quando a proposta
direcionada pelos autores em contato prévio, receber a aprovação do conselho
editorial. Estes MS não devem ter mais de 4000 palavras no texto principal, não
podem incluir mais de quatro figuras ou tabelas e até 60 referências. Os autores
devem mencionar a fonte e/ou solicitar autorização para o uso de figuras ou tabelas
publicadas previamente.

Diretrizes ou Consensos

Consensos ou diretrizes propostos por sociedades de profissionais, forças-tarefa e
outras associações relacionadas com a Endocrinologia e Metabologia podem ser
publicadas pela ABE&M. Todos os MS serão submetidos a revisão por pares,
devem ser modificáveis em resposta às críticas e serão publicados apenas se
cumprirem as normas editoriais da revista. Estes MS habitualmente não devem
ultrapassar 3600 palavras no texto principal, não devem incluir mais de seis figuras
e tabelas e ter até 60 referências.

Relato de caso

Comunicação breve utilizada para apresentar relatos de casos, ou de caso isolado,
de importância clínica ou científica. Estes relatórios devem ser concisos e objetivos.
Devem conter dados de pacientes isolados ou de famílias que adicionem
substancialmente conhecimento à etiologia, patogênese e história natural da
condição descrita. O relato de caso deve conter até 2000 palavras, não incluir mais
de quatro figuras e tabelas e ter até 30 referências.

Carta ao Editor

Cartas ao Editor podem ser apresentadas em resposta à artigos publicados no
ABE&M nas ultimas 3 edições. As cartas devem ser breves comentários
relacionados a pontos específicos, de acordo ou desacordo, com o trabalho
publicado. Dados originais publicados relacionados ao artigo publicado são
estimulados. As cartas podem ter no máximo 500 palavras e cinco referências
completas. Figuras e tabelas não podem ser incluidas.

Preparação do manuscrito

Formato Geral

Os ABE&M exige que todos os manuscritos(MS) sejam apresentados em formato de
coluna única, seguindo as seguintes orientações:

• O manuscrito deve ser apresentado em formato Word.

• Todo o texto deve ser em espaço duplo, com margens de 2 cm de ambos os lados,
usando fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 11.

• Todas as linhas devem ser numeradas, no manuscrito inteiro, e todo o documento
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deve ser paginado.

• Todas as tabelas e figuras devem ser colocadas após o texto e devem ser
legendadas. Os MS submetidos devem ser completos, incluindo a página de título,
resumo, figuras e tabelas. Documentos apresentados sem todos esses
componentes serão colocados em espera até que o manuscrito esteja completo.
Todas as submissões devem incluir:

• Uma carta informando a importância e relevância do artigo e solicitando que o
mesmo seja para publicação nos ABE &M. No formulário de inscrição os autores
podem sugerir até três revisores específicos e / ou solicitar a exclusão de até outros
três.

O manuscrito deve ser apresentado na seguinte ordem:

1. Página de título.

2. Resumo (ou Sumário para os casos clínicos).

3. Texto principal.

4.Tabelas e Figuras. Devem ser citadas no texto principal em ordem numérica.

5. Agradecimentos.

6. Declaração de financiamento, conflitos de interesse e quaisquer subsídios ou
bolsas de apoios recebidos para a realização do trabalho

7. Referências.

Página de Título

A página de rosto deve conter as seguintes informações:

1. Título do artigo.

2. Nomes completos dos autores e co-autores, departamentos, instituições, cidade e
país.

3. Nome completo, endereço postal, e-mail, telefone e fax do autor para
correspondência

4. Título abreviado de no máximo 40 caracteres para títulos de página

5. Palavras-chave (recomenda-se usar MeSH terms e até 5).

6. Número de palavras - excluindo a página de rosto, resumo, referências, figuras e
tabelas.

7.Tipo do manuscrito

Resumos

Todos os artigos originais, comunicados rápidos e relatos de casos deverão ser
apresentados com resumos de no máximo 250 palavras. O resumo deve conter
informações claras e objetivas sobre o estudo de modo que possa ser
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compreendido, sem consulta ao texto. O resumo deve incluir quatro seções que
refletem os títulos das seções do texto principal. Todas as informações relatadas no
resumo deve ter origem no MS. Por favor, use frases completas para todas as
seções do resumo.

Introdução

O propósito da introdução é estimular o interesse do leitor para o trabalho em
questão com uma perspectiva histórica e justificando os seus objetivos.

Materiais e Métodos

Devem ser descritos em detalhe como o estudo foi conduzido de forma que outros
investigadores possam avaliar e reproduzir o trabalho. A origem dos hormônios,
produtos químicos incomuns, reagentes e aparelhos devem ser indicados. Para os
métodos modificados, apenas as novas modificações devem ser descritas.

Resultados e Discussão

A seção Resultados deve apresentar brevemente os dados experimentais tanto no
texto quanto por tabelas e / ou figuras. Deve-se evitar a repetição no texto dos
resultados apresentados nas tabelas. Para mais detalhes sobre a preparação de
tabelas e figuras, veja abaixo. A Discussão deve se centrar na interpretação e
significado dos resultados, com comentários objetivos, concisos, que descrevem
sua relação com outras pesquisas nessa área. Na Discussão devemos evitar a
repetição dos dados apresentados em Resultados, pode conter sugestões para
explica-los e deve terminar com as conclusões.

Autoria

Os ABE&M adotam as diretrizes de autoria e de contribuição definidas pelo Comitê
Internacional de Editores de Periódicos Médicos (www.ICMJE.org). Co - autoria
irrestrita é permitido. O crédito de autoria deve ser baseado apenas em
contribuições substanciais para:

1. concepção e desenho, análise ou interpretação de dados

2. redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo intelectual

3. aprovação final da versão a ser publicada.

Todas essas condições devem ser respeitadas. O primeiro autor é responsável por
garantir a inclusão de todos os que contribuíram para a realização do MS e que
todos concordaram com seu conteúdo e sua submissão aos ABE&M.

Conflito de interesses

Uma declaração de conflito de interesse para todos os autores deve ser incluída no
documento principal, seguindo o texto, na seção Agradecimentos. Mesmo que os
autores não tenham conflito de interesse relevante a divulgar, devem relatar na
seção Agradecimentos.

Agradecimentos

A seção Agradecimentos deve incluir os nomes das pessoas que contribuíram para
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o estudo, mas não atendem aos requisitos de autoria. Os autores são responsáveis
por informar a cada pessoa listada na seção de agradecimentos a sua inclusão e
qual sua contribuição. Cada pessoa listada nos agradecimentos deve dar permissão
- por escrito, se possível - para o uso de seu nome. É da responsabilidade dos
autores coletar essas informações.

Referências

As referências da literatura devem estar em ordem numérica (entre parênteses), de
acordo com a citação no texto, e listadas na mesma ordem numérica no final do
manuscrito, em uma página separada. Os autores são responsáveis pela exatidão
das referências. O número de referências citadas deve ser limitado, como indicado
acima, para cada categoria de apresentação.

Tabelas

As tabelas devem ser apresentadas no mesmo formato que o artigo (Word).
Atenção: não serão aceitas tabelas como arquivos de Excel. As tabelas devem ser
auto- explicativas e os dados não devem ser repetidos no texto ou em figuras e
conter as analises estatísticas. As tabelas devem ser construídas de forma simples
e serem compreensíveis sem necessidade de referência ao texto. Cada tabela deve
ter um título conciso. Uma descrição das condições experimentais pode aparecer
em conjunto como nota de rodapé.

Gráficos e Figuras

Todos os gráficos ou Figuras devem ser numerados. Os autores são responsáveis
pela formatação digital, fornecendo material adequadamente dimensionado. Todas
as figuras coloridas serão reproduzidas igualmente em cores na edição online da
revista, sem nenhum custo para os autores. Os autores serão convidados a pagar o
custo da reprodução de figuras em cores na revista impressa. Após a aceitação do
manuscrito, a editora fornecerá o valor dos custos de impressão.

Fotografias

Os ABE&M preferem publicar fotos de pacientes sem máscara. Encorajamos os
autores a obter junto aos pacientes ou seus familiares, antes da submissão do MS,
permissão para eventual publicação de imagens. Se o MS contiver imagens
identificáveis do paciente ou informações de saúde protegidas, os autores devem
enviar autorização documentada do próprio paciente, ou pais, tutor ou representante
legal, antes do material ser distribuído entre os editores, revisores e outros
funcionários dos ABE&M. Para identificar indivíduos, utilizar uma designação
numérica (por exemplo, Paciente 1); não utilizar as iniciais do nome.

Unidades de Medida

Os resultados devem ser expressos utilizando o Sistema Métrico. A temperatura
deve ser expressa em graus Celsius e tempo do dia usando o relógio de 24 horas
(por exemplo, 0800 h, 1500 h).

Abreviaturas padrão

Todas as abreviaturas no texto devem ser definidas imediatamente após a primeira
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utilização da abreviatura.

Pacientes

Para que o MS seja aceito para submissão, todos os procedimentos descritos no
estudo devem ter sido realizados em conformidade com as diretrizes da Declaração
de Helsinque e devem ter sido formalmente aprovados pelos comitês de revisão
institucionais apropriados, ou seu equivalente.

As características das populações envolvidas no estudo devem ser detalhadamente
descritas. Os indivíduos participantes devem ser identificados apenas por números
ou letras, nunca por iniciais ou nomes. Fotografias de rostos de pacientes só devem
ser incluídos se forem cientificamente relevantes. Os autores devem obter o termo
de consentimento por escrito do paciente para o uso de tais fotografias. Para mais
detalhes, consulte as Diretrizes Éticas.

Os pesquisadores devem divulgar aos participantes do estudo potenciais conflitos
de interesse e devem indicar que houve esta comunicação no MS.

Animais de Experimentação

Deve ser incluída uma declaração confirmando que toda a experimentação descrita
no MS foi realizada de acordo com padrões aceitos de cuidado animal, como
descrito nas Diretrizes Éticas.

Descrição Genética Molecular

Usar terminologia padrão para as variantes polimórficas, fornecendo os números de
rs para todas as variantes relatadas. Detalhes do ensaio, como por exemplo as
sequências de iniciadores de PCR, devem ser descritos resumidamente junto aos
números rs. Os heredogramas devem ser elaborados de acordo com normas
publicadas em Bennett et al .J Genet Counsel (2008) 17:424-433 -. DOI
10.1007/s10897-008-9169-9.

Nomenclaturas

Para genes, use a notação genética e símbolos aprovados pelo Comité de
Nomenclatura HUGO Gene (HGNC) - (http://www.genenames.org/~~V).

Para mutações siga as diretrizes de nomenclatura sugeridos pela Sociedade Human
Genome Variation (http://www.hgvs.org/mutnomen/)

- Fornecer e discutir os dados do equlibrio Hardy-Weinberg dos polimorfismos
analisado na população estudada. O cálculo do equilibrio de Hardy-Weinberg pode
ajudar na descoberta de erros de genotipagem e do seu impacto nos métodos
analíticos.
- Fornecer as frequências originais dos genótipos,dos alelos e dos haplotipos
- Sempre que possível, o nome genérico das drogas devem ser referidos. Quando
um nome comercial de propriedade é usado, ele deve começar com letra maiúscula.
- Siglas devem ser usadas com moderação e totalmente explicadas quando sadas
pela primeira vez.

TRABALHOS APRESENTADOS EM INGLÊS

O MS deve ser escrito em Inglês claro e conciso. Evite jargões e neologismos. A
revista não está preparada para realizar grandes correções de linguagem, o que é
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de responsabilidade do autor. Se o Inglês não é a primeira língua dos autores, o MS
deve ser revisado por um especialista em língua inglesa ou um nativo. Para os não-
nativos da língua inglesa e autores internacionais que gostariam de assistência com
a sua escrita antes da apresentação, sugerimos o serviço de edição científica do
American Journal Experts (http://www.journalexperts.com/index.php) ou o
PaperCheck (http:// www.papercheck.com/).
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO
COMPLETO
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ANEXO 6 – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF-36

d
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Cálculo do Raw Scale (0 a 100)

Questão Limites Score Range

Capacidade Funcional 3
(a+b+c+d+e+

f+g+h+i+j)

10,30 20

Aspectos Físicos 4(a+b+c+d) 4,8 4

Dor 7+8 2,12 10

Estado Geral de Saúde 1+11 5,25 20

Vitalidade 9 (a+e+g+i) 4,24 20

Aspectos Sociais 6+10 2,10 8

Aspecto Emocional 5 (a+b+c) 3,6 3

Saúde Mental 9 (b+c+d+f+h) 5,30 25

Raw Scale:
Ex: Item = [ Valor obtido - Valor mais baixo] x 100

Variação

Ex: Capacidade funcional =21
Valor mais baixo =10
Variação = 20

Ex: 21-10 x 100 = 55
20

Obs. A questão n° 2 não entra no cálculo dos domínios

Dados Perdidos:
Se responder mais de 50% = substituir o valor pela média
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Pontuação do questionário SF-36

1.1. Questão

2. Pontuação

01 1=>5,0 2=>4,4     3=>3,4     4=> 2,0     5=> 1,0

02 Soma Normal

03 Soma Normal

04 Soma Normal

05 Soma Normal

06 1=> 5      2=> 4      3=>3       4=>2        5=> 1

07 1=>6,0     2=>5,4      3=>4,2      4=>3,1     5=> 2,2      6=> 1,0

08 Se 8=> 1  e  7=> 1  ==>6
Se 8=> 1  e  7=> 2 a 6  ==>5
Se 8=> 2  e  7=> 2 a 6  ==>4
Se 8=> 3  e  7=> 2 a 6  ==>3
Se 8=> 4  e  7=> 2 a 6  ==>2
Se 8=> 5  e  7=> 2 a 6  ==>1

Se a questão 7 não for respondida, o escore da questão 8
passa a ser o seguinte:
1 ==> 6,0
2 ==> 4,75
3 ==> 3,5
4 ==> 2,25
5 ==> 1,0

09 a,d,e,h = valores contrários(1=6,    2=5,    3=3,    4=3,   5=2,
6=1 Vitalidade= a+e+g+i Saúde mental= b+c+d+f+h

10 Soma Normal

11 a , c= valores normais
b, d= valores contrários (1=5,  2=4,  3=3,  4=2,  5=1)
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ANEXO 7 – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE
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ANEXO 8 – PROTOCOLO REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA

Prezado(a) Senhor(a) Joana DArc Ximenes Alcanfor,

Acusamos o recebimento do artigo “Prevalência de hiperglicemia e correlação com hábitos de vida
de idosos de Goiânia, Brasil.”, enviado para análise na Revista de Saúde Pública, com vista a
possível publicação. O artigo está registrado sob o protocolo nº 5455.
Para acompanhar o processo de avaliação, acesse o endereço www.rsp.fsp.usp.br

Atenciosamente,

Secretaria RSP




