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RESUMO 

CUNHA, A. N. Síndrome da Fragilidade associado a sarcopenia em idosos com 
e sem Diabetes Mellitus tipo 2.  2022. 135p Tese (Doutorado – Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem Fundamental) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 
É notório que o mundo está em uma transição demográfica  que irá culminar com 
maior população mundial de idosos. Devido ao processo de envelhecimento, o perfil 
de saúde vem mudando, os idosos apresentam características diferentes, com 
aumento de doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas, o diabetes mellitus e 
pode estar associada a diversas síndromes, como a fragilidade e a sarcopenia. Tais 
síndromes associadas ao Diabetes Mellitus tipo 2 podem causar diversos 
desequilíbrios e dependência para as atividades cotidianas na vida do idoso.  Este 
trabalho objetivou avaliar a síndrome da fragilidade e da sarcopenia em idosos com e 
sem Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos na Atenção Primária à Saúde de um município 
da região Centro-Oeste, no Brasil. Este é um estudo quantitativo, observacional 
seccional conduzido em uma Unidade Básica de Saúde. A amostra foi composta por 
140 participantes, sendo 70 idosos com Diabetes e 70 sem Diabetes. Os 140 
participantes do estudo foram subdivididos em 2 grupos com 70 idosos cada.  Nos 
dois grupos predominou participantes do sexo feminino e as faixas etárias, de 65 a 69 
anos e com mais de 80 anos, com a raça branca e o estado civil casado. Em ambos 
os grupos houve predomínio de idosos que vivem com o cônjuge, tendo como o chefe 
da residência o próprio idoso. No modelo de regressão multivariada a inatividade física 
aumenta em 3 vezes (OR=3,64) o risco do idoso desenvolver sarcopenia (p= 0,01), a 
faixa etária apresentou baixa relação com o desenvolvimento da sarcopenia (p=0,71), 
já o IMC mostra que o idoso de baixo peso e eutrófico possui 9 vezes (OR=9,43) mais 
chances de desenvolver sarcopenia (p=0,00), quando comparado ao idoso com 
sobrepeso. O estado nutricional demonstra que o idoso com risco nutricional e/ou 
desnutrido apresenta 3 vezes mais chances (OR=3,16) de desenvolver sarcopenia do 
que o idoso com adequado estado nutricional. A presença de Diabetes Mellitus 
aumenta em 3 vezes (OR=3,15) as chances do idoso se tornar frágil (p=0,01). A 
inatividade física apontou maior relação estatística dentre todas as variáveis 
analisadas, com aumento de mais de 9 vezes (OR=9,14) as chances de desenvolver 
fragilidade (p=0,00). A faixa etária também mostrou relação com a presença da 
fragilidade (p=0,00), assim como renda familiar abaixo de 1 SM (p=0,01). O número 
de comorbidades referido pelo idoso aumenta em quase 4 vezes (OR=3,87) as 
chances de desenvolver fragilidade (p=0,00), já o estado civil não apontou relação 
com o desenvolvimento da síndrome. Pode- se verificar que a sarcopenia vem sendo 
associada a diversos fatores, sendo que neste estudo destacou a presença da 
inatividade física, baixo peso/estrófico e desnutrição/risco nutricional.  Foi verificada 
associação da fragilidade com o idoso com Diabetes Mellitus, inatividade física, faixa 
etária acima de 75 anos, baixa renda familiar e multimorbidades. Entretanto se faz 
necessário reforçar a inclusão de certas recomendações na prática clínica do 
atendimento da geriatria e gerontologia, afim de promover maior condição de vida, 
além de prevenção destas síndromes no idoso. 
 
Palavras-chave: Idoso, Fragilidade, Sarcopenia, Diabetes Mellitus. 
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ABSTRACT 

CUNHA, A. N. Frailty syndrome associated with sarcopenia in the elderly with 
and without type 2 diabetes mellitus. 2022. 135p Tese (Doutorado – Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

It is clear that the world is in a demographic transition that will culminate in a larger 
elderly population. Due to the aging process, the health profile is changing, the elderly 
have different characteristics, with an increase in non-communicable chronic diseases, 
including diabetes mellitus and may be associated with several syndromes, such as 
frailty and sarcopenia. Such syndromes associated with type 2 Diabetes Mellitus can 
cause several imbalances and dependence when it comes to everyday activities in the 
elderly's life. This study aimed to evaluate the frailty and sarcopenia syndrome in 
elderly people with and without type 2 Diabetes Mellitus treated in Primary Health Care 
in a city in the Centro-Oeste region, in Brasil. This is a cross-sectional, observational, 
quantitative study conducted in a Basic Health Unit. The sample consisted of 140 
participants, 70 elderly with diabetes and 70 without diabetes. The 140 participants 
were divided into 2 groups with 70 elderly people each. In both groups, female 
participants and age groups from 65 to 69 years old and over 80 years old 
predominated, as well as white and married individuals. In both groups, there was a 
predominance of elderly people living with their spouse, with the elderly person as the 
head of the household. In the multivariate regression model, physical inactivity 
increases the risk of the elderly by 3 times (OR=3,64) to develop sarcopenia (p=0,01), 
the age group showed a low relationship with the development of sarcopenia (p=0.71), 
whereas the BMI shows that the underweight and eutrophic elderly are 9 times 
(OR=9,43) more likely to develop sarcopenia (p=0,00), when compared to the 
overweight elderly. The nutritional status shows that the elderly at nutritional risk and/or 
malnourished are 3 times more likely (OR=3,16) to develop sarcopenia than the elderly 
with adequate nutritional status. The presence of Diabetes Mellitus increases by 3 
times (OR=3.15) the chances of the elderly becoming frail (p=0,01). Physical inactivity 
showed the highest statistical relationship among all the variables analyzed, with an 
increase of more than 9 times (OR=9,14) in the chances of developing frailty (p=0,00). 
The age group also showed a relationship with the presence of frailty (p=0,00), as well 
as family income below 1 MW (p=0,018). The number of comorbidities reported by the 
elderly increases by almost 4 times (OR=3,87) the chances of developing frailty 
(p=0,00), on the other hand, marital status did not indicate a relationship with the 
development of the syndrome. It can be seen that sarcopenia has been associated 
with several factors, and this study highlighted the presence of physical inactivity, low 
weight/strophic and malnutrition/nutritional risk. There was an association of frailty with 
the elderly with Diabetes Mellitus, physical inactivity, age group over 75 years, low 
family income and multimorbidities. However, it is necessary to reinforce the inclusion 
of certain recommendations in the clinical practice of geriatrics and gerontology care, 
in order to promote better living conditions, in addition to preventing these syndromes 
in the elderly. 

Key words: Aged, Frailty, Sarcopenia, Diabetes Mellitus 
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RESUMEN 

CUNHA, A. N. Síndrome de fragilidad asociado a sarcopenia en ancianos con y 
sin diabetes mellitus tipo 2. 2022. 135p Tese (Doutorado – Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem Fundamental) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Está claro que el mundo se encuentra en una transición demográfica que culminará 
en la población de personas mayores más grande del mundo. Debido al proceso de 
envejecimiento, el perfil de salud está cambiando, los ancianos tienen características 
diferentes, con un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, incluida 
la diabetes mellitus, y pueden estar asociadas a varios síndromes, como la fragilidad 
y la sarcopenia. Dichos síndromes asociados a la Diabetes Mellitus tipo 2 pueden 
ocasionar diversos desequilíbrios y dependencia para las actividades cotidianas en la 
vida del anciano. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la fragilidad y el síndrome 
de sarcopenia en ancianos con y sin Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en la Atención 
Primaria de Salud de un municipio de la región Centro-Oeste, en Brasil. Se trata de 
un estudio transversal, observacional, cuantitativo, realizado en una Unidad Básica de 
Salud. La muestra estuvo conformada por 140 participantes, 70 ancianos con diabetes 
y 70 sin diabetes. Los 140 participantes del estudio se dividieron en 2 grupos con 70 
ancianos cada uno. En ambos grupos predominaron las participantes del sexo 
femenino y los grupos etarios, de 65 a 69 años y mayores de 80 años, de raza blanca 
y estado civil casado. En ambos grupos, hubo predominio de ancianos que vivían con 
su cónyuge, el anciano como cabeza de familia. En el modelo de regresión 
multivariado, la inactividad física aumenta 3 veces (OR=3,64) el riesgo de los adultos 
mayores de desarrollar sarcopenia (p=0,01), el grupo etario mostró una baja relación 
con el desarrollo de sarcopenia (p=0,71), mientras que el IMC reporto que los ancianos 
con bajo peso y eutróficos tienen 9 veces (OR=9,43) más probabilidades de 
desarrollar sarcopenia (p=0,00), en comparación con los ancianos con sobrepeso. El 
estado nutricional demostro que los ancianos con riesgo nutricional y/o desnutridos 
tienen 3 veces más probabilidad (OR=3,16) de desarrollar sarcopenia que los 
ancianos con adecuado estado nutricional. La presencia de Diabetes Mellitus aumenta 
3 veces mas (OR=3,15) las posibilidades de que el anciano se vuelva frágil (p=0,01). 
La inactividad física mostró la mayor relación estadística entre todas las variables 
analizadas, con un aumento de más de 9 veces (OR=9,14) en las posibilidades de 
desarrollar fragilidad (p=0,00). El grupo etario también mostró relación con la 
presencia de fragilidad (p=0,00), así como la renta familiar por debajo de 1 SM 
(p=0,018). El número de comorbilidades relatadas por los ancianos aumenta en casi 
4 veces (OR=3,87) las posibilidades de desarrollar fragilidad (p=0,00), por otro lado, 
el estado civil no indicó relación con el desarrollo del síndrome. Se puede observar 
que la sarcopenia se ha asociado con varios factores, en este estudio lo que destacó 
fue la presencia de inactividad física, bajo peso/estrófica y desnutrición/riesgo 
nutricional. Hubo asociación de fragilidad con ancianos con Diabetes Mellitus, 
sedentarismo, grupo etario mayor de 75 años, baja renta familiar y multimorbilidades. 
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta ciertas recomendaciones en la práctica 
clínica en la  atención en geriatría y gerontología, con el fin de promover mejores 
condiciones de vida, además de prevenir estos síndromes en los ancianos. 

Palabras clave: Adulto Mayor, Fragilidad, Sarcopenia, Diabetes Mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 



Introdução  15 

 

1.1 Envelhecimento populacional  

 

O envelhecimento mundial é um processo com as características mais 

marcantes da atual dinâmica demográfica populacional, ou seja, o aumento do 

número e percentual de idosos no conjunto da população, que ocorre desde 1950, 

mas, principalmente, ao longo do século XX (ALVES, 2019). 

Diante disso a população total de idosos passou de 202 milhões no mundo 

em 1950, para 1,1 bilhão em 2020, e deverá chegar 3,1 bilhões em 2100, com um 

crescimento absoluto de 15,2 vezes. Nesse cenário, a população idosa acima de 60 

anos, que representava 8% do total de habitantes do mundo em 1950, passou para 

13,5% em 2020 e deverá atingir 28% em 2100 (apresentando um aumento acima de 

3 vezes no percentual entre 1950 a 2100) (ALVES, 2019). 

É evidente que o planeta está em uma passagem única e irreversível do 

processo demográfico que irá culminar em mais populações idosas em todos as 

partes do mundo. Ao grau que o índice de fertilidade diminui, o número de indivíduos 

acima de 60 anos deve dobrar entre 2007 e 2050. A quantidade de idosos no mundo 

está projetado para crescer de 962 milhões em 2017, para 1,4 bilhão em 2030 e 2,1 

bilhões até 2050, quando todos os países, exceto o continente africano, terão quase 

um quarto de suas populações com mais de 60 anos de idade (ONU, 2019). Desse 

modo, pode-se afirmar que a taxa mundial de crescimento da população idosa é de 

aproximadamente 3% a cada ano (UNITED NATIONS, 2017).  

Atualmente, na América Latina e no Caribe, os idosos somam 

aproximadamente de 56,4 milhões, sendo 10% da população total. Em quatro 

décadas, seu número terá mais que triplicado, chegando a 186 milhões, o que irá 

representar uma quarta parte dos habitantes da região (ONU, 2019). 

No Brasil, a população total em 1950 era de 52,5 milhões de pessoas, 

subindo para 213 milhões em 2020, podendo alcançar 229 milhões em 2050 e depois 

cair para 181 milhões de pessoas em 2100, apresentando um crescimento de mais 

de 3 vezes nesse período (ALVES, 2019). 

No estado de Mato Grosso, a população é de 3.567.234 habitantes, o 

décimo em expectativa de vida por unidade da Federação, com 406.664 mil idosos 

(11.3%). O município de Sinop/MT apresenta um número populacional de 148.960 

habitantes, possuindo 8.365 idosos, constituindo aproximadamente 6% da população 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/
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(BRASIL, 2021). 

Em paralelo ao aumento do número pessoas com mais de 60 anos, tem 

ocorrido o mesmo quanto à expectativa de vida no Brasil, pois uma análise de 76 anos 

mostrou um acréscimo em mais de 30 anos, sendo que em 1940 era de 45,5 anos, já 

em 2016 saltou para 75,8 anos, ademais, em 2015 era de 75,5 anos e para 2016 

representou um aumento de três meses e onze dias (BRASIL, 2017). 

Com esse aumento expressivo do número de idosos no mundo e no Brasil  

também ocorre o aumento das doenças relacionadas ao envelhecimento, em especial 

as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), responsáveis pela grande parte das 

incapacidades e óbitos no idoso. 

 

1.2 Doenças crônicas não transmissíveis e o envelhecimento 

 

Devido ao envelhecimento populacional, o perfil de saúde tem sofrido 

mudanças, os idosos apresentam características diferentes; no passado, o 

predomínio era de processos agudos que se resolviam rapidamente, atualmente 

ocorreu uma ascendência de doenças crônicas não transmissíveis com diversas 

complicações, e o resultado, por sua vez, foi um aumento no uso dos serviços de 

saúde e maior uso de medicamentos (OLIVER, 2019). 

Aliado a essas informações, é evidente que o contingente de idosos 

apresenta demandas diversificadas de cuidados e serviços, em decorrência das 

particularidades próprias do envelhecimento e do conjunto de doenças que acometem 

especialmente essa faixa etária. Nesse contexto, as DCNTs apresentam maior 

prevalência na fase da velhice. São consideradas morbidades irreversíveis e estão 

comumente associadas à fragilidade orgânica dos indivíduos, acometendo 

principalmente a população idosa.   

Atualmente as DCNT acarretam em um custo econômico alto tanto para o 

serviço de saúde quanto para a sociedade, impactando de forma negativa sobre o 

desenvolvimento dos países. Além do mais, os profissionais de saúde estão pouco 

preparados para atender as necessidades desse grupo, já que menos de 15% dos 

programas de graduação são voltados às ciências da saúde nas Américas e menos 

de 10% das especialidades médicas possuem Saúde Geriátrica e Envelhecimento em 

seus planos de ensino (OPAS, 2018). 
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Segundo dados da WHO (2019), os problemas cardiovasculares são as 

principais causas de óbito no mundo. A estimativa é de que 17,9 milhões de indivíduos 

foram a óbito por cardiopatias em 2012, constituindo 31% de todas as mortes no 

mundo. Já as doenças crônicas do sistema respiratório são responsáveis por 4 

milhões de óbitos no mundo. A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e o asma 

ocupam o terceiro lugar de mortalidade no Brasil (SORIANO et al., 2015; BERAN et 

al., 2015; WHO 2017).  

Dentre as DCNT mais prevalentes no Brasil estão as doenças 

cardiovasculares (insuficiência cardíaca e hipertensão arterial), as endócrinas 

(diabetes mellitus), as respiratórias e as neoplasias. Em decorrência do 

envelhecimento populacional e do aumento dos fatores de risco, o aumento da 

ocorrência de câncer se torna um problema de saúde pública em todo o mundo, 

estando entre as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo, 

correspondendo a quase 9 milhões de mortes no ano de 2015 (WHO, 2018). 

O Ministério da Saúde lançou o plano de ações estratégica 2021-2030 do 

onde aponta que as DANTs (Doenças e Agravos Não Transmissíveis) são 

responsáveis por mais da metade dos óbitos no Brasil, sendo identificadas, em 2018, 

54,7% de mortes por DCNTs e 11,5% de mortes por agravos (BRASIL, 2020). 

Dentre as DCNTs, o diabetes mellitus se destaca com grandes índices de 

morbidade e mortalidade, em especial entre os idosos, nesse contexto, a atenção 

primária tem importante papel dentro do plano de ações estratégica do Ministério de 

Saúde do país, objetivando realizar rastreio e diagnóstico precoce. 

 

1.3 Diabetes Mellitus 

 

Várias pesquisas epidemiológicas tentam elucidar a história natural e a 

fisiopatologia do diabetes mellitus e se baseiam apenas nas alterações metabólicas, 

apesar da grande variedade de condições associadas e manifestações clínicas. Nos 

últimos anos, várias evidências foram surgindo, sugerindo mecanismos etiológicos 

diferentes, tais como genéticos, metabólicos, imunológicos e ambientais, os quais 

possuem enorme papel na patogênese, no curso clínico e no surgimento de 

complicações do diabetes (SBD, 2017).  

O Diabetes Mellitus é um mal do metabolismo intermediário, caracterizado 
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pelo episódio crônico de hiperglicemia que, em longo prazo, acarreta lesões em 

diversos órgãos, podendo cursar descompensações agudas no metabolismo. De 

acordo com a etiopatogenia, as condições que contribuem para a hiperglicemia são: 

resistência à insulina ou déficit de insulina. De qualquer forma, o desfecho é sempre 

a redução da utilização periférica e o aumento da produção de glicose pelo fígado 

(SBD, 2021). 

O DM tipo 2 acomete cerca de 80 a 90% mais das pessoas, se comparado 

ao DM1. Cursa primeiramente com resistência insulínica periférica que, ao longo do 

tempo, relaciona-se à disfunção progressiva das células beta. A diminuição insulínica 

é “relativa”, isto é, no início da condição a insulina aumenta, porém, esse aumento não 

é suficiente para controlar a glicose sanguínea. Predomina em adultos com obesidade 

(> 45 anos), mas tem se tornado cada vez mais frequente em adolescentes e crianças  

em decorrência da epidemia de obesidade (SBD, 2021). 

Enquanto no DM tipo 1, o problema é autoimune ou idiopático, causando a 

destruição das células beta, levando à baixa ausência da insulina, no DM2, os fatores 

que justificam o aumento glicêmico é a resistência à insulina; e o déficit secretório das 

células beta. Acredita-se que ambos sejam necessários para a apresentação clínica 

da doença, parecendo que a resistência à insulina surge primeiro, fazendo com que a 

célula beta trabalhe em ritmo acelerado até atingir uma “exaustão” secretória. O 

desfecho é o hipoinsulinismo relativo, em que o percentual de insulina pode estar 

“normal” ou até mesmo alta, mas é sempre insuficiente para sustentar a homeostase 

da glicose (SBD,2021). 

Por muitas vezes o diagnóstico de DM2 é tardio, uma vez que muitos 

indivíduos passam longo tempo completamente assintomáticos. Em 

aproximadamente 50% dos casos, a identificação da doença só é feita quando lesões 

de órgão-alvo já estão presentes e são irreparáveis. O paciente típico é adulto, acima 

de 40 anos, sedentário, obeso e possui outras condições de risco cardiovascular. Com 

menor frequência, sintomas como poliúria e polidipsia podem ser referidos, sendo 

muito raro o surgimento de cetoacidose diabética (SBD, 2021) 

O diagnóstico de DM requer a demonstração laboratorial de hiperglicemia, 

sendo considerados os critérios atualmente aceitos:  Hemoglobina glicada (HbA1C) 

superior ou igual a 6,5%; ou Glicemia em jejum superior ou igual a 126 mg/dl; ou  

Glicemia 2horas após teste oral de tolerância superior ou igual a 200 mg/dl; ou  

Glicemia casual maior ou igual a 200 mg/dl com sintomas de hiperglicemia (SBD, 
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2018).  

O Grupo Interdisciplinar de Padronização da Hemoglobina Glicada 

(HbA1C) lançou em 2017 um manual que preconiza o uso da HbA1C como método 

de rastreio, controle e diagnóstico do diabetes mellitus, adicionalmente ao teste oral 

de tolerância à glicose (TOTG) e o teste de glicemia de jejum. Isso só foi possível após 

a extensa padronização dos testes para dosagem de A1C. Valores acima ou iguais a 

6,5%, realizados por um método certificado pelo National Glycohemoglobin 

Stardadization Program (NGSP), determinam o diagnóstico de DM. Indivíduos com 

valores de 5,7% a 6,4% são classificados no grupo de pré-diabéticos e teriam risco 

aumentado para desenvolver diabetes, e valores acima ou igual a 6,5% caracterizam 

o indivíduo como diabético (GIPHG, 2017).  

 

1.4 Epidemiologia do Diabetes Mellitus 

 

O DM é considerado um sério problema de saúde pública que tem 

aumentado entre as pessoas em vários os países, independente do seu grau de 

desenvolvimento. A International Diabetes Federation (IDF) estimou que em 2015, 

8,8% da população mundial de 20 a 79 anos de idade, constituindo 415 milhões de 

pessoas, viviam com diabetes mellitus. Se as tendências da atualidade persistirem, a 

quantidade de diabéticos projetada em 2040, será superior a 642 milhões. (IDF, 2019).  

Atualmente, no mundo, 537 milhões de adultos de 20 a 79 anos de idade 

vivem com diabetes - 1 em cada 10pessoas. Prevê-se que esse número aumente para 

643 milhões até 2030 e para 784 milhões até 2045 (IDF, 2019). A IDF refere que de 4 

em 5 (81%) adultos com diabetes vivem em países subdesenvolvidos de baixa e 

média renda, sendo também o responsável por 6,7 milhões de mortes no mundo em 

2021 - 1 a cada 5 segundos. O diabetes mellitus causou pelo menos 966 bilhões de 

dolares em gastos com saúde, um acréscimo de 316% nos últimos 15 anos. 541 

milhões de pessoas apresentam intolerância à glicose, o que os classifica em alto 

risco de diabetes tipo 2 (IDF, 2021). 

Na América Central e do Sul e, existem 32 milhões de casos de diabetes 

(9,6%), sendo o segundo maior de todas as regiões do mundo. Até 2045, existirá 62% 

mais casos com diagnóstico de diabetes mellitus, o segundo maior aumento entre as 

regiões das IDF (IDF, 2021). 
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Estima-se que na América Latina, cerca de 40% das pessoas com diabetes 

mellitus desconhecem o seu diagnóstico, sendo que o Brasil ocupa o quarto lugar 

entre os países. Em 2015, o país se destacou como o quarto no mundo com maior 

número de pessoas com diabetes mellitus, isto é, com 14,3 milhões, ficando atrás da 

China, Índia e EUA (IDF, 2021).  

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2021) afirma que no ano de 2021 

foram contabilizados 12 milhões de casos de diabetes no Brasil. Desse modo, somos 

o quinto país em termos de incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de 

adultos doentes, de 20 aos 79 anos, perdendo apenas para Estados Unidos China, 

Índia, e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 é de 21,5 milhões 

(IDF, 2019). Segundo informações do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 

no Brasil, a população com diagnóstico de diabetes mellitus aumentou de 5,5% para 

7,4% do ano de 2006 para 2019, com maior ocorrência entre mulheres e pessoas 

adultas com mais de 65 anos (BRASIL, 2021). 

A prevalência de óbitos por complicação do diabetes mellitus no Mato 

Grosso chega  a  aproximadamente 54,72 mortes a cada 100 mil habitantes.  O 

número de mortes pela doença cresce 25% de 2010 a 2016, segundo dados do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). De acordo com o governo federal, 

o número de mortes aumentou de 694, em 2010, para 868, seis anos após. Por outro 

lado, o número de internações hospitalares causadas por diabetes diminuiu de 2.810 

em 2010 para 2.318 em 2016 (BRASIL, 2018). 

Segundo informações da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, entre 2006 e 2017, o 

número de pessoas diabéticas do sexo feminino, em Cuiabá, cresceu 92,1%. Em 11 

anos, o número de mulheres com a doença era que de 3,8%, subiu para 7,3%. Entre 

as mulheres, a capital mato-grossense aparece na 13ª posição com o maior 

percentual de diagnosticadas. Em contrapartida, o percentual de homens 

diagnosticados com diabetes se manteve estável no período. Entre as capitais, Cuiabá 

tem a segunda menor taxa entre os homens com 4,2%, ficando atrás apenas de 

Palmas (3,7%). No geral, a capital do estado do Mato Grosso aparece como a quinta 

com o menor percentual de população com a doença dentre as capitais do Brasil. Ao 

todo, 5,8% dos cuiabanos são diabéticos (BRASIL, 2018).  

O estudo apresentado pelo Global Burden of Disease (2015) aponta que a 

carga que representa o diabetes mellitus terá maior impacto (em termos de sociedade 
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e sistema de saúde) nos países em desenvolvimento. Em relação a essa morbidade, 

o fenômeno da transição epidemiológica, em termos de economia, representa uma 

importante carga tanto nos custos diretos para o sistema de saúde e para a sociedade, 

além de custos indiretos atribuídos à mortalidade e a incapacitações permanentes e 

temporárias decorrentes de suas complicações.  

Atualmente, 12% das receitas globais destinadas à saúde são aplicadas à 

assistência de pessoas com DM e suas complicações geram gastos às famílias, aos 

sistemas de saúde e aos países (MEINERS et al., 2017). O diabetes mellitus acomete 

um número expressivo da população brasileira, imagina-se que sejam destinados 

gastos consideráveis todos os dias, tanto por parte do governo, quanto das próprias 

pessoas. Os gastos em saúde envolvendo a pessoa com o DM totalizam 29.3 bilhões 

de dólares. Esses gastos tendem a crescer 30% até 2045 (IDF, 2017).  

O Brasil é o sexto país do mundo em despesas com pessoas em tratamento 

de diabetes, entretanto, quando se considera o gasto por individuo, o Brasil não se 

estabelece entre os dez países que têm maior investimento médio por pessoa 

acometida pela doença (IDF, 2017).  

O número de mortalidade por diabetes é outro fator preocupante. Em 2017, 

a mortalidade mundial por diabetes mellitus foi de 4 milhões de pessoas. No México e 

na América do Sul foram 209.717 indivíduos de 20 aos 79 anos que morreram como 

resultado do diabetes (11% de todas as causas de óbitos). Aproximadamente 44,9% 

desses óbitos ocorreram com pessoas abaixo dos 60 anos de idade. Metade desses 

óbitos ocorreram no Brasil (IDF, 2017). 

Além do óbito outras complicações provocam incapacidades, como a 

Retinopatia diabética, que é a principal razão de perda de visão em adultos de 20 aos 

65 anos. De 1 a 3 pessoas vivendo com diabetes possuem algum grau de retinopatia 

diabética, sendo que 1 a cada 10 desenvolve comprometimento grave da visão. A 

prevalência da retinopatia de qualquer grau é de 35%, enquanto que a proliferativa é 

de 7% (IDF, 2017). 

Informações de 54 países mostraram que 80% dos casos grave de 

insuficiência renal é causada por diabetes. No Brasil, 44% das pessoas com diabetes 

desenvolvem problema renal crônico. Já a prevalência de neuropatia periférica varia 

de 16% a 66%. A amputação de membro é 10 a 20 vezes mais comum em indivíduos 

diabéticos do que resto da população. O índice de casos de pé diabético no mundo é 

em média de 6,4%, variando de 13% entre os norte-americanos e 3% na Oceania 
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(IDF, 2017). 

Com alarmantes índices de diabetes mellitus ao redor do mundo, faz-se 

necessário conhecer meios para abrandar e minimizar o impacto da doença no ser 

humano. Em virtude desses fatores, o desenvolvimento de doenças crônicas, em 

especial o diabetes mellitus, o sedentarismo, associado à má-alimentação, acaba 

acelerando o processo de fragilidade do idoso, tendo como mecanismo base a 

sarcopenia. 

A literatura aponta diversos problemas relacionados ao diabetes mellitus, 

dentre eles, a sarcopenia se mostra com forte relação com o DM, nesse caso, 

conhecer a relação da doença com seus preditores, como a sarcopenia, pode ser um 

caminho para otimizar os cuidados e os tratamentos sobre da doença, uma vez que a 

fragilidade e a sarcopenia trazem perdas funcionais importantes na vida do idoso. 

 

1.5 Síndrome da Fragilidade no Idoso  

 

A fragilidade foi referida na literatura nos anos 80, do século XX, nomeando 

indivíduos frágeis àqueles que possuíam mais de 60 anos, que fossem dependentes 

para as atividades de vida diária e na maioria das vezes institucionalizados. Entende-

se desse modo que, fundamentava-se na perspectiva da capacidade funcional, ou 

seja, era interligada à incapacidade e presença de doenças crônicas (AUGUSTI, 

FALSARELLA, COIMBRA, 2017). 

Pouco se sabe a respeito do impacto do número de morbidades, ou seja, 

perdas das capacidades funcionais nas Atividades Instrumentais da Vida Diária 

(AIVD) e da fragilidade na sobrevida de idosos em acompanhamento ambulatorial, no 

serviço assistencial de alta complexidade. Os idosos que necessitam desse tipo de 

serviço possuem grandes índices de problemas de saúde e estão mais vulneráveis 

aos desfechos negativos. Torna-se relevante a definição dos preditores de 

mortalidade nestes grupos de pessoas idosas caracterizadas conforme a definição 

proposta por Linda Fried (2001), para que táticas de gerenciamento no tratamento 

possam ser apropriadas à mudança na expectativa de vida. 

De acordo com o consenso de experts, a fragilidade é conceituada como 

“uma síndrome médica com múltiplas causas e contribuintes, que se caracteriza pela 

diminuição da força, resistência e redução da função fisiológica que aumenta a 
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vulnerabilidade de um indivíduo desenvolvendo maior dependência e/ou morte” 

(Morley et al., 2013 p.392).   

Dentre os vários modelos que definem a fragilidade, o de diminuição na 

reserva funcional, envolvendo diversos sistemas do organismo, é o que tem adquirido 

maior aceitação entre os desenvolvedores de pesquisas nesta área. Nesse modelo, a 

fragilidade apresenta configuração heterogênea e de representa um estado de 

vulnerabilidade fisiológica aumentado, está relacionada à idade cronológica e reflete 

alterações de múltiplos sistemas fisiológicos com repercussões sobre a capacidade 

de adaptação homeostática. A primeira escala divulgada na literatura é a mais 

empregada para instrumentalizar essa definição, é desenvolvida por itens que avaliam 

o estado de nutrição, a mobilidade e a força muscular, o gasto de energia e a atividade 

física, (FRIED et al., 2001). É uma escala que utiliza apenas avaliação física. A 

fragilidade era um termo médico ambíguo, comumente referindo-se a várias doenças 

e deficiências (FRIED et al., 2012). 

 Fried et al. (2001) desenvolveram uma teoria baseada na biologia sobre a 

apresentação clínica ou fenótipo de fragilidade e hipóteses sobre sua etiologia na 

desregulação de genes e alguns sistemas fisiológicos. A autora liderou equipes 

científicas que desenvolveram uma ferramenta de avaliação e criaram uma definição 

mais concreta de fragilidade. Instigou uma série de estudos chave sobre a causa da 

fragilidade, propôs e desenvolveu a ideia de uma síndrome de fragilidade  

O envelhecimento como preditor do processo de desenvolvimento da 

fragilidade pode estar relacionado às mudanças e decaimento de múltiplos sistemas, 

sendo decorrentes da influência mútua de condições patológicas e mecanismos 

fisiológicos. No entanto, mesmo que o envelhecimento possa aumentar a 

probabilidade de se desenvolver fragilidade, nem todos os idosos são fragilizados, 

implicando vias comuns, porém, desiguais entre si (PEGORARI e TAVARES, 2019). 

Estudos populacionais admitem que os idosos frágeis e pré-frágeis 

possuem alto risco de mortalidade, quando comparados aos idosos sem a presença 

desta condição (FRIED et al., 2001; GRAHAM et al., 2009; JACOBS et al., 2011; 

SHAMLIYAN et al., 2013; BERGES et al., 2009). Outro fato importante está associado 

com processos de danos no organismo durante o processo de fragilização 

(deficiências metabólicas e agravos oxidativos), moderados por condições de risco 

associadas, como estilo de vida inadequado, presença de multimorbidade e que 

progressivamente levam ao óbito (CHANG e LIN, 2015). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frailty_syndrome
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Nesse sentido, pesquisadores têm desenvolvido ao longo do tempo 

diversos instrumentos a fim de detectar de forma precisa a presença e o grau de 

fragilidade no idoso. 

 

1.6 Instrumentos de avaliação  

 

O instrumento de avaliação do Fenótipo fundamenta-se no Cardiovascular 

Health Study (CHS) para a definição da fragilidade Fenotípica, que é constituída pelos 

seguintes critérios: redução de peso autorrelatada, redução da força de preensão 

palmar, exaustão física autorrelatada, baixa velocidade de de caminhada, diminuição 

do grau de atividade física. O fenótipo de fragilidade recomendado por Fried et al. 

(2001) utiliza dados do CHS e se propõe a identificar a fragilidade pela presença de 3 

ou mais dos cinco componentes seguintes: 

 (1) perda de peso não intencional; (2) fraqueza, medida pela força de 
preensão palmar; (3) redução do nível de energia, de acordo com auto relato 
de fadiga; (4) lentidão, conforme identificado pela velocidade de marcha; e 
(5) o baixo nível de atividade física, como identificado por uma pontuação 
ponderada de quilocalorias gastas por semana. Idosos com nenhum destes 
componentes são considerados robustos, e os que apresentam 1 ou 2 destes 
itens são considerados pré-frágeis (FRIED et al., 2001). 

 

A acumulação de déficits é outro modelo conceitual, fundamentado no 

somatório de doenças e limitações, com maior destaque no número de distúrbios do 

que em sua origem. Seu instrumento define a fragilidade utilizando pelo menos 30 

questões, incluindo comorbidades e incapacidades (MITNITSKI; MOGILNER e 

ROCKWOOD, 2001).  

O terceiro modelo é o multidimensional, qualificado como um estado 

dinâmico de danos que afeta uma ou mais áreas como domínio social, cognição e  

aspectos físicos, a exemplo desse, destaca-se a escala de Edmonton Frail, validada 

no Brasil por FABRÍCIO-WEHBE et al., (2013), o Tilburg Frailty Indicator (SANTIAGO 

et al., 2012).  

A Escala de Fragilidade de Edmonton foi idealizada com o propósito de 

viabilizar o rastreio de condição de fragilidade em idosos hospitalizados e engloba 

nove domínios - estado geral de saúde, cognição, independência física, suporte social, 

uso de medicamentos, condição nutricional, humor, e desempenho funcional e 

continência, classificando pacientes vulneráveis, com fragilidade leve, moderada ou 

grave (ROLFSON et al., 2006), tendo sido validada no Brasil (FABRICIO-WEHBE et 
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al., 2009; 2013). 

O Tilburg Frailty Indicator (TFI) foi validado no Brasil por Lívia Maria 

Santiago em 2012 para avaliação da presença de fragilidade, foi adaptado para a 

língua portuguesa na população brasileira. A pontuação nesse instrumento vai de 0 a 

15, sendo que os maiores valores estão associados ao maior risco, considerando-se 

que pontuações acima de 5 apontam para um idoso frágil (SANTIAGO et al., 2012). 

O Groningen Frailty Index (GFI), que é um questionário validado de 15 itens 

com pontuação variando de zero a quinze que avalia os domínios físico, cognitivo, 

social e psicológico (STEVERINK, et al. 2001), foi adaptado e validado no Brasil por 

Borges et al. (2019). 

Por fim, diversos outros instrumentos de aferição são fundamentados, 

sobretudo, na ausência de capacidade funcional, como o Índice de Fragilidade 

elaborado por Rockwood, que envolve avaliações em 10 domínios padrão: nutrição 

humor e motivação, função do intestino, comunicação, mobilidade, equilíbrio, função 

da bexiga, AIVD e AVD, recursos sociais e estado cognitivo (ROCKWOOD, 2004).  

Contudo, a disseminação e uso dessas escalas por profissionais de saúde 

contribuem para cada vez mais haver um delineamento epidemiológico da fragilidade 

do idoso.  

 

1.7 Prevalência da fragilidade do idoso no mundo  

 

A prevalência de fragilidade é apresentada em estudos internacionais 

desenvolvidas com idosos de diferentes países, como por exemplo, em uma revisão 

sistemática metanálise publicada por Da Mata et al. (2016), buscaram explorar a 

prevalência da síndrome da fragilidade no Caribe e América Latina, na qual 29 estudos 

foram incluídos, a prevalência da fragilidade foi de 19,6%. No entanto, é necessário 

ressaltar que a prevalência variou de 7,7% a 42,6% com índices maiores no Brasil e 

no Chile. 

Já em um estudo de revisão de literatura realizado por Lourenço et al. 

(2018), revela que a prevalência de fragilidade no mundo varia entre 6,7 e 74,1%. 

Outra revisão sistemática com metanálise realizada no Japão evidenciou, nos cinco 

estudos incluídos, uma prevalência de fragilidade que variou de 4,6% a 9,5% (KOJIMA 

et al., 2017).  
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As principais condições para variação da prevalência são os instrumentos 

utilizados para classificar os idosos como frágeis e o ambiente de avaliação. Quando 

utilizada a EFCHS, a grande variância de prevalência de 8 a 49,3% depende dos 

scores usados e os cenário para classificar alterações na força de preensão palmar e 

na velocidade de marcha (DA MATA et al., 2016). Em uma pesquisa que utilizou o 

fenótipo de Fried et al., a escala SOF Frailty e a Frail Scale, a prevalência de 

indivíduos com fragilidade foi de 51%, 38% e 37%, respectivamente (LIN et al. 2018).  

No Brasil, em um estudo recente realizado com idosos comunitarios, a 

prevalência de idosos frágeis foi de 5,2%; e a de pré-fragilidade foi de 49,9% 

(LOURENÇO et al., 2019). Demais estudos realizados em diferentes regiões do Brasil, 

a prevalência de fragilidade diferiu, variando de 3,85% a 24% (CEZAR et al., 2017). E 

ainda 3% a 58% no estudo de Liberalesso et al., (2017).  

As variâncias nos valores podem ser esclarecidas pela diferença no perfil 

dos idosos estudado, de estilo de vida, acesso aos serviços de saúde e número de 

comorbidades, além do tipo de instrumento empregado para a avaliação, esses são 

algumas condições que podem influenciar as condições de saúde dos idosos e, 

consequentemente, a prevalência da fragilidade. 

 

1.8 Sarcopenia - conceito, epidemiologia e instrumentos de rastreio  

 

A sarcopenia foi apresentada pela primeira vez por Rosenberg no ano de 

1997. A doença se apresenta diretamente relacionada a desfechos indesejáveis e 

elevada morbidade. O agravamento dessa condição estava relacionado ao risco 

potencial de redução da funcionalidade (ROSENBERG, 1997). E, da mesma maneira, 

constatou-se que nenhuma outra alteração relacionada a velhice era tão importante 

na determinação de desfechos não desejaveis quanto a redução na massa magra 

corporal (ROSENBERG, 2011). 

Apesar de todos estudos desenvolvidos nos últimos anos sobre essa 

condição, uma grande questão permanece ainda aberta: como definir a sarcopenia 

adequadamente? (CEDERHOLM et al., 2011). De inicio os trabalhos identificavam 

essa qualidade tão-somente através do componente muscular (BAUMGARTNER et 

al., 1998). Posteriormente, foi incluida à sua definição função e força muscular (CRUZ-

JENTOFT et al., 2010). 
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Um grupo de pesquisadores se reuniu em 1994 sob a constituição do 

National Institute on Aging, a fim de debater os mecanismos e o significado da 

sarcopenia. Apesar de o acontecimento não ter ocasionado respostas decisivas sobre 

definição da sarcopenia, foi proposta uma agenda de investigação e foi reconhecida 

a importância de batizar o fato de perda de massa muscular, acatando aos interesses 

da comunidade científica de abrir os olhos  para esse problema (ROSENBERG, 1997). 

Até o final do século XX, a massa magra predominou nas definições de sarcopenia, 

no entanto, alguns estudos publicados nesse mesmo período propunham que, além 

da massa, a força muscular também estaria associada a um pior desempenho 

funcional (FRIED et al., 1994). 

Durante toda a década de 90, as primeiras pesquisas analisaram a massa 

muscular através de métodos não invasivos, apresentando a prevalência de 

sarcopenia e alguns de seus desfechos não desejaveis, utilizando como critério 

diagnóstico a medida de massa magra, conduzida por meio da antropometria, 

bioimpedância (BIA) e dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (FULLER; LASKEY; 

ELIA, 1992; HEYMSELD et al., 1998). 

Apenas em 2000, Janssen et al., (2000) mensuraram a composição 

muscular, porém por meio de dois métodos – a bioimpedância (BIA) e a ressonância 

nuclear magnética (RNM). Através da RNM, determinaram a distribuição da massa 

muscular esquelética em 468 indivíduos com idades entre 18 e 88 anos. Apesar de 

não delinearem a prevalência de sarcopenia, notaram que a diminuição da massa 

muscular se iniciava aos 30 anos e que os homens apresentavam maior quantidade 

de musculatura. Todavia, modificações mais expressivas só estavam presentes a 

partir dos 50 anos de idade e essa alteração foi encontrada especialmente em 

membros inferiores. 

Em 2009, pesquisadores reunidos no International Working Group on 

Sarcopenia, sugeriram sarcopenia como perda da função e da massa muscular 

associadas ao processo de envelhecimento. Como apresentado acima, durante a 

década de 90, o significado conceitual e operacional de sarcopenia baseou-se 

especialmente na massa muscular e seus meios de aferição (FIELDING et al., 2011). 

Em seguida, novas evidências inseriram a força muscular na definição de 

sarcopenia. Desde 2008, importantes informações sobre desfechos negativos de 

saúde, associação de funcionalidade, e sarcopenia ocasionaram várias sugestões de 

alteração na definição da síndrome, acrescentando a condição de desempenho 
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funcional à massa e à força muscular (PAHOR; MANINI; CESARI, 2009; BAUTMANS; 

VAN; METS, 2009).  

Também no ano de  2010, pesquisadores do European Work Group on 

Sarcopenia in Older People (EWGSOP) recomendaram que alterações no 

desempenho funcional na massa e força muscular estariam entre os critérios para 

avaliação da sarcopenia (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Foi sugerida uma arranjo em 

categorias e estágios. Quanto à primeira categoria que está relacionada à idade, 

sendo quando não existe uma causa clara e evidente; e secundária, quando um ou 

mais fatores são evidentes. Quanto ao estágio, para sarcopenia primária, em pré-

sarcopenia, quando ocorre apenas aredução na massa muscular; sarcopenia, que se 

caracteriza por redução na massa e/ou força muscular; e sarcopenia grave, quando 

há declinio dos três itens: desempenho funcional, massa e força muscular (CRUZ-

JENTOFT et al., 2010).  

De acordo com o Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em 

Pessoas Idosas (EWGSOP), a doença é definida como “a perda de massa, associada 

à perda de força e/ ou desempenho muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Em 

2014, os mesmos critérios – desempenho funcional, massa e força muscular – 

também foram compreendidos nos critérios para avaliação e diagnósticos de 

sarcopenia no consenso do The Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) (CHEN 

et al. 2014). 

Entretanto, podemos definir a sarcopenia como síndrome caracterizada por 

uma perda progressiva de massa e função muscular esqueletica. Está relacionada ao 

aumento de chances de quedas, fratura, incapacidade, comprometimento da 

capacidade de realizar atividades instrumentais de vida diária, hospitalização, má 

qualidade de vida e morte (SANCHEZ-RODRIGUES et al., 2014).  

Nos últimos anos, diferentes definições foram propostas por consenso 

internacional. Em 2010, o Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas 

Idosas desenvolveu uma definição clínica prática e critérios diagnósticos de consenso 

para sarcopenia, recomendando o uso da presença de massa muscular baixa e 

função muscular baixa (força ou desempenho) (CRUZ-JENTOFT, 2010). Em 2018, 

uma atualização pelo mesmo grupo de trabalho definiu sarcopenia por baixos níveis 

de medição de três parâmetros: força muscular (avaliada pela força de preensão 

manual), quantidade/qualidade muscular (avaliada pela massa magra apendicular ou 

massa muscular esquelética) e física, o desempenho (avaliado pela velocidade da 
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marcha ou bateria de desempenho físico curto) como um indicador de gravidade 

(CRUZ-JENTOFT, 2019). Da mesma forma, o Grupo de Trabalho Asiático para 

Sarcopenia desenvolveu seu próprio consenso – a única diferença sendo nos valores 

de corte, em consideração às características antropométricas da população asiática 

(CHEN et al.2014).  

Recentemente, a sarcopenia foi inserida como uma doença pela 

classificação internacional das doenças (CID-10M 62.84) (SHAW; DENISON; 

COOPER, 2017). Ela tende a se desenvolver de forma crônica e progressiva, o que 

permite desenvolver táticas de cuidados preventivos e/ou que possam retardar a 

condição (CRUZ-JENTOFT, 2019).  Mas pode-se também desenvolver como por 

exemplo, de forma aguda durante uma situação de repouso prolongado ou internação 

hospitalar (MARZETTI et al., 2017). 

A sarcopenia resulta de um desequilíbrio entre os estímulos catabólicos e 

anabólicos. Em particular, da diminuição nas concentrações de GH, IGF-1 e 

testosterona, o aumento da resistência insulínica, o hipercortisolismo e o aumento dos 

níveis de miostatina vão acarretar uma promoção do catabolismo muscular com 

consequente supressão da síntese de proteínas musculares e incitação das vias de 

proteólise miofibrilar (SILVA; BOM; PINTO, 2019). 

Além disso, há os efeitos metabólicos do envelhecimento que resultam em 

sarcopenia, incluindo a redução da taxa metabólica de repouso e a diminuição da 

atividade física, que levam também a um aumento da massa gorda e da gordura 

visceral. A obesidade e a consequente infiltração de gordura no músculo esquelético 

reforçam os estímulos pró-inflamatórios, a lipotoxicidade e a resistência insulínica, os 

quais podem causar limitação funcional, o que, por sua vez, vai afetar a massa 

muscular esquelética, auxiliando para o desenvolvimento e a progressão da 

obesidade sarcopênica. Assim, a sarcopenia e a obesidade podem ter um efeito 

sinérgico na incapacidade física, nos distúrbios metabólicos crônicos e nas doenças 

cardiovasculares. Acredita-se ainda que a falta de exercício seja um dos principais 

fatores de risco para a o desenvolvimento da sarcopenia e está demonstrado que a 

pessoa idosa é especialmente propensa a perder massa muscular em períodos de 

inatividade física (SILVA; BOM; PINTO, 2019). 

Contudo, pode-se afirmar que a pessoa sarcopênica é onerosa para o 

sistema de saúde, visto que aumenta as chances de hospitalização e o custo dos 

cuidados de internação hospitalar e o tratamento subsequente (CAWTHON et al., 
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2017). 

O cuidado ideal para pessoas com sarcopenia é essencial pois essa 

condição acarreta em altos encargos individuais, econômicos e sociais quando não 

tratada (MIJNARENDS et al., 2018). Em termos de saúde humana, a sarcopenia 

aumenta o risco de quedas e fraturas (BISCHOFF-FERRARI et al., 2015; SCHAAP et 

al., 2018); prejudica a capacidade de realizar atividades da vida diária (MALMSTROM 

et al., 2016); está associada à doença cardíaca (BAHAT, ILHAN, 2016), à problemas 

respiratórios (BONE et al., 2017) e a condição cognitiva (CHANG et al., 2016); leva a 

distúrbios de mobilidade; e contribui para a diminuição da qualidade de vida 

(BEAUDART et al., 2017) perda de independência física e aumenta a necessidade de 

cuidados de longa duração (SANTOS et al., 2017; STEFFL et al.,  2017) e morte (DE 

BUYSER et al., 2016).  

Considerando que os idosos compõem o principal grupo de risco para essa 

condição, esses devem ser avaliados com uso de instrumentos adequados quanto à 

sarcopenia (BARBOSA-SILVA et al., 2016). No entanto, ao longo do tempo foram 

desenvolvidos diversos instrumentos para a detecção e rastreio da sarcopenia. 

 

1.9 Instrumento de rastreio  

 

Em 2013, o SARC-F foi referido por profissionais em composição corporal 

norte-americano. O instrumento trata-se de um questionário com cinco perguntas 

objetivas que visa identificar indivíduos com risco para Sarcopenia. O SARC-F sugere 

questões que avaliam função e força muscular, como necessidade de ajuda para 

caminhar dentro de casa, capacidade de subir escadas, dificuldade para levantar de 

uma cadeira, facilidade para carregar peso e o número de quedas no último ano 

(WOO; LEUNG; MORLEY, 2014). 

Porém, um grupo de pesquisadores analisou o SARC-F e concluiu que o 

instrumento teve alta especificidade para o diagnóstico de sarcopenia em idosos 

residentes na comunidade com baixa função física, no entanto, sua sensibilidade é 

baixa. Apesar dessas limitações, pode ser usado como um instrumento de triagem 

para sarcopenia em populações selecionadas, como adultos em hospitais ou lares de 

idosos (KERA et al., 2019). 

Posteriormente, foi realizado um outro estudo, o Enhancing SARC-F: 
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Improving Sarcopenia Screening in the Clinical Practice, com 179 idosos não 

institucionalizados afim de validar culturalmente a versão expressa para o português 

do questionário SARC-F e verificar seu desempenho nos diversos contextos de 

rastreio da doença. Foram utilizados os critérios estabelecidos pelo EWGSOP – 

análise da massa, força e performance musculares, esse estudo foi intitulado COMO 

VAI? (BARBOSA-SILVA et al., 2016). 

Nesse estudo, os participantes responderam à versão traduzida do SARC-

F e foi medida a circunferência da panturrilha (CC). SARC-F + CC foram então 

combinados em um escore original, com pesos (e, subsequentemente, pontos de 

corte) diferentes do questionário original. O desempenho dos instrumentos para 

diferentes desfechos foi avaliado com análise de sensibilidade e de especificidade. No 

entanto, o novo questionário passou a se chamar SARC-CalF, ou SARC-F + CC, pois 

CC são as iniciais para calf circumference (circunferência da panturrilha) (BARBOSA-

SILVA et al., 2016). 

Desse modo, o desenvolvimento de instrumentos de baixo custo e alta 

especificidade para o diagnóstico da sarcopenia incentiva a adesão ao uso de 

pesquisas e na prática clínica pelos profissionais de saúde, contribuindo para o 

levantamento epidemiológico mais preciso em cada região do mundo. 

 

1.10 Epidemiologia da sarcopenia 

 

A prevalência estimada de sarcopenia é impactante em termos de saúde 

pública, porém, observa-se uma variação em diferentes populações. Estudos de 

prevalência realizados em outros países que utilizaram métodos similares, após a 

definição dos parâmetros diagnósticos do EWGSOP, confirmam essa informação. 

Entre idosos de 60 anos ou mais, a prevalência de sarcopenia varia entre 8 e 23% na 

Ásia (AKUNE et al., 2014; YAMADA et al., 2013); 6 e 17% na Europa (BEAUDART et 

al. 2017; SPIRA et al., 2016); e 14 e 16% na América do Sul (BARBOSA-SILVA, 2016; 

ALEXANDRE et al., 2014) (Figura 1). 
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Figura 1 - Prevalência geral de sarcopenia em diversos países ao redor do mundo, 
2019. 

 
 

  
                                     Fonte: Barbosa-Silva (2019) 

 

Estudo com idosos asiáticos diabéticos em atendimento ambulatorial em 

um ambiente de atenção primária revelou que, no geral, 30% apresentaram pré-

sarcopenia, 24% sarcopenia e 4% sarcopenia grave (FUNG et al., 2019). 

Diversos estudos verificaram que a prevalência aumenta com a idade, 

porém não apresenta significativa diferença em relação ao sexo. A prevalência total 

de sarcopenia, na faixa etária a partir de 60 anos, variou de 4,6% no Reino Unido, a 

21,8% nos homens no japoneses, e de 2,5% em Taiwan a 22,1% nas mulheres 

japonesas. No entanto, maiores índices de prevalência de sarcopenia foram 

identificados no estudo desenvolvido no Japão, seguido pelo brasileiro (h=14,4%; 

m=16,1%) (DIZ et al., 2015) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Prevalência de sarcopenia no mundo com relação ao sexo 
 
 

 
                          Fonte: Diz et al. (2015) 
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Em um estudo desenvolvido em Florianópolis, Brasil, 598 indivíduos foram 

avaliados, sendo 391 mulheres e 207 homens e mostrou que 17% das mulheres e 

28% dos homens apresentaram sarcopenia (CONFORTIN et al., 2018). Demais 

estudos realizados no Brasil apontaram uma prevalência e fatores clínicos 

relacionados de sarcopenia em idosos diabéticos tipo 2, de 15,3% para o sexo 

feminino 15,2% para o sexo masculino (MURATA et al., 2017).  

O estudo SABE (Saúde, Bem estar e Envelhecimento), realizado no 

município de São Paulo, revelou prevalência e fatores associados à sarcodinapenia 

sarcopenia e dinapenia (5,5% em homens e 4,3% em mulheres). As prevalências 

aumentam com o avançar da idade, mas não houve diferença significativa 

estatisticamente entre genero em todas as faixas etárias investigadas (ALEXANDRE 

et al., 2019). 

As diferenças entre esses estudos devem ser analisadas com cautela, 

principalmente pelo uso de diferentes métodos aplicados para avaliação e 

classificação da sarcopenia (DEXA, antropometria, bioimpedância elétrica) 

(PELEGRINI et al., 2018). Além disso, o perfil da população estudada (idosos 

comunitários, hospitalizados, residentes em ILPIs) pode ocasionar grandes variações 

nos dados e divergir de demais estudos. 

No entanto a sarcopenia e a Síndrome da Fragilidade se destacam como 

síndromes geriátricas ainda pouco avaliada pelos profissionais, pois não faz parte dos 

protocolos dos serviços de saúde. Contudo, torna-se necessário desenvolver 

pesquisas com essa temática no Brasil afim de promover a saúde e estimular sua 

avaliação pelos profissionais da atenção primária.  

 

1.11 Tríade: fragilidade, sarcopenia e diabetes mellitus em idosos 

 

A opção do idoso com diabetes mellitus para análise nesta pesquisa se deu 

pela alta prevalência da patologia nesse grupo populacional, por estar relacionada ao 

maior risco de morte prematura e por ter maior relação com outras comorbidades e, 

especialmente, com as grandes síndromes geriátricas, como é o caso da fragilidade. 

Desse modo, a disposição de dados que abordam a fragilidade relativos à saúde deve 

promover a organização das políticas de implementação de serviços de prevenção e 
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tratamento do publico idoso, em especial daquelas com diabetes mellitus. (SILVIA; 

PUREZA; LANDRE, 2015). 

A razão de se investigar a associação da fragilidade, tendo a sarcopenia 

como fator associado em idosos com DM2, dá-se através de afirmações em que a 

resistência insulinica aumenta com o envelhecimento e está envolvida em vários 

mecanismos subjacentes de indução de sarcopenia (PARK et al., 2014). A insulina é 

um hormônio catabólico, que estimula a síntese proteica no músculo. Defeitos na 

sinalização de insulina podem levar à redução da síntese muscular, inflamação 

crônica e provavelmente ao estresse oxidativo, dessa forma pode-se desencadear a 

sarcopenia (ALEMÀN et al., 2014).  

É evidente o alto índice de sarcopenia em individuos com DM2, em que 

diferentes mecanismos, como a baixa sensibilidade à insulina, hiperglicemia crônica, 

inflamação subclínica e complicações microvasculares podem ser responsáveis por 

essa associação. Outras características associadas do DM2 à sarcopenia ainda são 

inconsistentes, porém existem indícios de que a sarcopenia pode estar associada à 

retinopatia diabética, neuropatia e pé diabético, no entanto, nenhuma associação com 

complicações macrovasculares é conhecida. O aumento do numero de idosos com 

sarcopenia na população com DM2 e seu forte impacto na qualidade de vida, afeta a 

saúde física e psicossocial, tornam-na um importante problema público de saúde 

(IZZO et al., 2021). 

Do mesmo modo, a Síndrome da Fragilidade é uma condição complexa 

cursando com a diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e 

também da resistência dos estressores (FHON et al., 2020). Nesse contexto, as 

alterações do organicas de um indivíduo frágil provocam uma redução gradual de 

todos os sistemas do corpo de forma patológica, causando aumento de 

vulnerabilidade e diversos problemas clínicos (MARTY et al., 2019). 

Muitas são as consequências do surgimento da fragilidade nos idosos 

diabéticos, visto que suas propriedades abarcam todos os sistemas do organismo 

humano e causam um estrago orgânico globalizado no  idoso (FREITAS et al., 2016). 

Dentre essas implicações, a redução das reservas homeostáticas se destaca das 

demais condições. Nesse contexto, a sarcopenia mantem uma significativa influência 

na fragilidade e se relaciona diretamente com outras condições crônicas, como o DM2 

(YANASE et al., 2017). 
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Problemas metabólicos, cardiovasculares e musculares são mecanismos 

base para desencadear a fragilidade e a sarcopenia, conforme pode ser visualizado 

na Figura 3 abaixo (SINCLAIR, 2017). 

Figura 3 - Relação entre Diabetes mellitus, Fragilidade e Sarcopenia. 
 
 

 

                     Fonte: Sinclair (2017) 
 

 

Diabetes mellitus, sarcopenia e fragilidade estão associados à 

incapacidade, morbidade e mortalidade. O Diabetes mellitus acelera o processo de 

envelhecimento e pode fornecer um ambiente patofisiológico precoce para a 

fragilidade (SINCLAIR et al., 2017). 

O diabetes mellitus pode contribuir para a fragilidade, aumentando a 

incidência dos componentes principais: diminuição de força, fraqueza, exaustão, 

lentidão e sedentarismo ou através de comorbidades e complicações associadas a 

essa condição: aterosclerose, complicação microvascular, cardiovascular, neuropatia 

e demência ou comprometimento cognitivo (SINCLAIR, 2017). 

 A sarcopenia fornece a base para a fragilidade, que é um estado de alta 

vulnerabilidade aos estressores e pode levar à deficiência, dependência e mortalidade 

e os pacientes com diabetes mellitus que apresentam idade mais avançada estão 

frequentemente em estado de fragilidade (UMEGAKI, 2016). 

O reconhecimento precoce da fragilidade e da sarcopenia em idosos 

diabéticos deve ser um processo obrigatório para promover intervenções multimodais 

precoces baseadas no exercício físico, educação nutricional e que também se alinham 
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com a glicemia e outros alvos metabólicos essenciais ao bom funcionamento do 

organismo. A detecção de fragilidade deve ser um alerta para os profissionais de 

saúde rever a assistência (SINCLAIR, 2015). 
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O Brasil está em uma mudança demográfica mais rápida, se comparado 

com outros países, essa condição impõe uma série de obstáculos para que o país 

possa organizar o serviço de saúde para atender essa população.  

Diante disso, aumenta a necessidade de compreender e tratar os 

acontecimentos desencadeados no processo de envelhecimento, assim, urge o 

desenvolvimento de pesquisas nessa área. O aumento da expectativa de vida no país 

é um fator que traz consigo alterações epidemiológicas, morbidades relacionadas à 

idade, em especial as DCNTs, que lideram o ranking de procura por atendimento à 

saúde, além de ser alvo de políticas e estratégias de saúde.  

O Diabetes Mellitus é uma doença que se destaca, pois a expectativa de 

vida dos diabéticos aumentou principalmente com o resultado da diminuição da 

mortalidade por problemas cardiovasculares, o que levou a um aumento no número 

de pessoas mais velhas com DM. Com esse cenário, a OMS estima que alteração 

glicemica é o terceiro fator, em gravidade, da causa de mortes prematura, superada 

apenas pela hipertensão e tabagismo.  

Atualmente, o diabete mellitus é tido um problema de saúde pública no país 

e, quando acomete o idoso, pode estar associado a inúmeros outros problemas 

biológicos, assim como a fragilidade e a sarcopenia. Esse problema se torna maior 

quando diz respeito ao incapacidade do sistema de saúde para abordar suas 

complicações e desfechos do envelhecimento.  

A fragilidade e a sarcopenia associadas ao DM2 podem causar diversos 

desequilíbrios e dependência para as atividades cotidianas na vida do idoso. Urge 

utilizar instrumentos de avaliação para detectar possíveis riscos, com o objetivo de 

promover intervenções à saúde dessa faixa populacional mais velha. Dentre os vários 

instrumentos disponíveis para detecção dessas patologias, as instituições de saúde 

podem lançar mão dos que considerarem mais adequados a cada serviço e à equipe 

de saúde. 

No entanto, a literatura ainda carece de informações acerca dessa tríade 

de diabetes mellitus, fragilidade e sarcopenia. Nesse sentido torna-se imperante 

investigar se a fragilidade/sarcopenia é fator de risco para o DM, para que dessa forma 

o acompanhamento da pessoa com DM seja realizado de forma contínua e 

integralizada, promovendo melhor condição de vida nessa fase da velhice.  

Considerando que as políticas públicas para as pessoas idosas devam ser 

implementadas nos serviços de saúde de forma sistematizada, faz-se necessária a 
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capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), a fim de 

compreenderem a relação dessa tríade e conseguirem de fato implementar 

estratégias de tratamento/acompanhamento do idoso diabético, com a finalidade de 

prevenir o aparecimento e/ou minimizar o impacto desses problemas na vida do idoso, 

de modo a levar a esse público um envelhecimento com melhor condição de vida e 

independência. 
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3.1 Objetivo Geral 

 

➢ Avaliar a síndrome da fragilidade relacionada à sarcopenia em idosos com e 

sem Diabetes mellitus tipo 2 atendidos na Atenção Primária à Saúde de um 

município da região Centro-Oeste. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

➢ Caracterizar os idosos com e sem Diabetes mellitus tipo 2 quanto às variáveis 

sociodemográficas e clínicas. 

➢ Estimar a ocorrência de fragilidade e sarcopenia nos idosos com Diabetes 

mellitus tipo 2 e sem Diabetes mellitus; segundo a faixa etária, sexo, estado 

cognitivo e número  de comorbidades. 

➢ Relacionar o Diabetes mellitus tipo 2 com a fragilidade e a sarcopenia dos 

idosos.  

 

Hipótese do estudo 

 

➢ H0- Idosos com DM tipo 2 apresentam a mesma prevalência de fragilidade e 

sarcopenia apresentadas pelos idosos sem DM. 

➢ H1- Idosos com DM tipo 2 apresentam maior prevalência de fragilidade e 

sarcopenia apresentadas pelos idosos sem DM. 
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4 MÉTODO 
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4.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo quantitativo, observacional seccional realizado na Unidade Básica 

de Saúde Jardim Botânico, em Sinop, Mato Grosso, Brasil, conduzido com dois grupos 

de participantes idosos. O Grupo 1 foi composto por 70 idosos com diagnóstico de 

DM2 e o Grupo 2, por 70 idosos sem diagnóstico médico de DM. Foi considerado 

idoso o indivíduo com 60 anos ou mais (BRASIL, 2007).  . 

Um estudo quantitativo se caracteriza por descrever as características de 

uma situação determinada, mensurando numericamente as hipóteses levantadas a 

em relação a um problema de pesquisa (DANTAS e CAVALCANTE, 2011). Os 

estudos seccionais ou de corte transversal são estudos que medem a exposição e o 

evento em um determinado momento, como instantâneos da realidade 

(ROUQUAYROL & ALMEIDA, 2006).  

 

4.2 Local do Estudo  

 

A atenção primária à saúde do município de Sinop, Mato Grosso, é 

composta por 26 unidades de saúde e 38 equipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), cada uma delas conta com uma equipe do Programa de Agentes Comunitários 

à Saúde (PACS) vinculada. Cada Unidade de ESF tem sua equipe composta por um 

enfermeiro, que desenvolve atividade gerencial e assistencial; auxiliares de 

enfermagem; médico clínico-geral; auxiliar administrativo, dentista, auxiliar de 

consultório dentário e auxiliar de serviços gerais.  

A equipe desenvolve atividades de promoção e educação à saúde, dentro 

das políticas de atenção integral à saúde da criança, adolescente, da mulher, do 

homem, trabalhador e do idoso. Além das atividades específicas dos programas de 

saúde, também é desenvolvido atendimento por demanda espontânea através de 

atendimento ambulatorial. 

Os pacientes com diagnóstico de DM2 são cadastrados no sistema de 

informação (eSUS) da ESF e acompanhados periodicamente pela equipe 

multiprofissional.  

 

4.3 População do Estudo  
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Segundo o DATASUS (2017), em 2015, no município de Sinop havia 1.240 

cadastros e 1.089 pessoas com acompanhamento para o tratamento de Diabetes 

mellitus, em todas as idades. A população estimada para o município de Sinop, em 

2015 foi de 129.916 habitantes (IBGE, 2015), sendo 8.365 idosos (6,4%) (BRASIL, 

2017). 

Primeiramente foi identificado na referida Unidade de 420 idosos, sendo que 

78 tinham o diagnóstico confirmado de DM2. A opção por esta Unidade foi devido ao 

perfil da comunidade atendida, sendo em sua maioria do público idoso.  

 

4.4 Critérios de Inclusão  

 

Foram incluídos na pesquisa todos os idosos cadastrados na Unidade 

Básica de Saúde Jardim Botânico, que vivem no domicílio com diagnóstico médico de 

Diabetes mellitus 2 (DM2) e sem diagnóstico médico de DM 2, em condições de se 

comunicar. 

 

4.5 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos os idosos: incapazes de se locomover; que apresentam 

dispneia grave ou outros sintomas agudos durante a avaliação; com sequelas graves 

de acidente vascular encefálico, amputações e/ou fraturas recentes (últimos três 

meses). 

 

4.6 Amostra do Estudo 

 

Para definição da amostra foi considerado o número total de idosos com o 

diagnóstico médico de DM2(n=78), sendo que para cada participante com DM2 foi 

selecionado outro idoso sem a doença, mas que apresentasse idade aproximada (com 

variação de três anos para mais ou para menos) e mesmo sexo (escolha aleatória 

pelo prontuário). Assim, a amostra foi composta por 140 participantes, sendo 70 

idosos (que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão) com DM2 e 70 sem DM2. 

Neste estudo de associação, foi considerado caso a pessoa com 
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diagnóstico médico de Diabetes mellitus, tipo 2. Controle pessoas sem o diagnóstico 

de DM2. 

 

4.7 Variáveis da Pesquisa  

 

Variáveis dependentes: fragilidade e sarcopenia (variável desfecho) 

Para avaliação da fragilidade foi utilizado o fenótipo de fragilidade, como 

Frágil; Pré-frágil; Não frágeis (FRIED et al., 2001).  

Para a avaliação da sarcopenia foi utilizado o SARC-F+CC (BARBOSA-

SILVA et al., 2016), como Sem sinal sugestivo de sarcopenia; Com sinal sugestivo de 

sarcopenia. 

 

Variáveis independentes: Variáveis sociodemográficas  

Sexo: Masculino e Feminino; 

Idade: (em anos completos);  

Raça/cor autodeclarada: (preta, parda, branca, amarela e indígena);  

Situação conjugal: (casado; separado; solteiro; viúvo; outra);  

Escolaridade: (anos de estudo);  

Renda mensal, idosos e família incluindo idoso: (em salários mínimos SM (1 SM, 2 

SM, 3-5 SM, 6-9 SM, + 10 SM);  

Renda: (aposentadoria, pensão, aluguel, trabalho próprio, doações); tempo de 

aposentado (em anos); 

Condições de moradia: mora sempre no mesmo local; quanto tempo reside nesta 

casa; número de pessoas que ali residem; com quem mora (sozinho; cônjuge; cônjuge 

e filhos; conjugue, filhos, genro ou nora; somente com o(s) filho(s);  

Razão para morar nesta residência: (estar perto de/ou com o(a) filho(a)/pais; estar 

perto de/ou com familiares ou amigos; estar perto dos serviços de saúde; medo da 

violência; falecimento do(a) esposo(a)/companheiro(a); por união conjugal ou por 

separação conjugal; custo da moradia/situação financeira; precisava de cuidado); 

quantos filhos vivos;  

Situação do imóvel onde mora: (própria-quitada, alugada, própria-financiada, cedida); 

Arranjos trigeracionais, arranjos intrageracionais, somente com os netos, não 

familiares);  
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Chefe do domicílio: (próprio do idoso ou do cônjuge; filho(a); outro familiar; não 

familiar);  formação do arranjo familiar (veio morar aqui; as outras pessoas vieram 

morar com o sr.(a)?); 

Serviços de saúde que utiliza: (SUS; convênio de saúde; particular; farmácia; 

benzedeira);  

 

Variáveis Clínicas   

 Comorbidades: anemia; ansiedade/transtorno do pânico, artrite 

(reumatoide/osteoartrite/artrose); asma ou bronquite, audição prejudicada, câncer; 

DPOC/enfisema (doença bronco pulmonar); Diabetes mellitus; depressão; derrame; 

doença cardíaca; doença gastrointestinal alta (úlcera, hérnia, refluxo);  doença 

vascular periférica (varizes); doença neurológica (Parkinson/esclerose); hipertensão 

arterial; incontinência urinária e/ou fecal; insônia; obesidade; osteoporose; 

constipação; problemas de coluna; visão prejudicada (catarata/glaucoma); tontura 

(labirintite, vertigens).  

Estado mental: com déficit cognitivo; sem déficit cognitivo; 

Estado nutricional: adequado; risco nutricional; desnutrido; 

IMC: Baixo peso; eutrófico; sobrepeso; 

Tempo de diagnóstico do Diabetes mellitus: (mês e ano); 

Local de tratamento: (UBS: outro local); 

Controle de exames: (resultado da HbA1C e data);  

Prática de exercícios físicos para controlar a doença: (sim/ não);  

Episódio de hipoglicemia: (sim/não);  

Medicamentos prescritos (nome; quantidade prescrita; dose diária); 

Hábitos de vida: Consumo de álcool - tipo de bebida consumida (vinho, cerveja, 

destilado); Consumo de cigarros e atividades que desenvolve (nenhuma, atividades 

domésticas, esporte/dança, trabalho voluntário/comunitário, trabalho remunerado). 

 

4.8 Coleta de Dados  

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2019 a abril de 

2020, na Unidade Básica de Saúde Jardim Botânico, em Sinop, Mato Grosso.  

Durante o estudo, atenção especial foi dada à padronização e ao controle 

de qualidade das entrevistas e dos procedimentos. Foram realizadas atividades de 
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treinamento intensivo e continuado e supervisão dos auxiliares da pesquisa, na busca 

da qualidade necessária para garantir a validade interna das respostas coletadas.  

A equipe de entrevistadores foi composta pelo pesquisador e três alunos 

da disciplina de Estágio Supervisionado em Enfermagem I, da Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFTM), campus de Sinop-MT.  Após o treinamento, cada aluno 

realizou uma avaliação piloto, aplicando o teste com cinco idosos, escolhidos 

aleatoriamente na comunidade (desde que se enquadrassem nos critérios de inclusão 

e exclusão), de modo a identificar quaisquer dúvidas ou intercorrências na aplicação 

dos questionários e realização dos procedimentos. 

Os idosos foram convidados individualmente na recepção da Unidade de 

saúde e por meio de contato telefônico para participar da pesquisa, sendo agendado 

previamente horário na própria UBS para a aplicação da entrevista.  

A seleção dos idosos foi realizada aleatoriamente na recepção da UBS a 

medida que eles procuravam a unidade para atendimento de saúde e por busca em 

prontuários a fim de incluir na pesquisa 100% dos idosos com diagnóstico de DM2. 

Após realizada a coleta de dados com o grupo DM2, foi iniciada a busca pelo grupo 

de participantes sem diagnóstico de DM2. Assim como no primeiro grupo, a seleção 

foi realizada por busca de prontuários e por seleção de idosos na recepção da  UBS, 

a fim de equiparar idade e sexo com o grupo de DM2. 

O idoso foi informado de que a pesquisa poderia causar desconforto, 

possibilidade de constrangimento ao responder o questionário, medo ou vergonha. Os 

riscos da pesquisa foram minimizados da seguinte forma: as entrevistas ocorreram 

em uma sala reservada, ambiente calmo e tranquilo, sem interferências externas que 

pudesse causar constrangimento ao idoso. A equipe se mantinha atenta aos sinais 

verbais e não verbais de desconforto. Foi assegurado aos participantes que o estudo 

poderia ser suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou gerar danos à saúde 

do participante. Também foram respeitados os valores culturais, sociais, morais, 

religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes.  

O pesquisador assume a responsabilidade de dar assistência integral às 

complicações e danos decorrentes dos riscos previstos, sendo assegurado, conforme 

Art. 43 do Estatuto do Idoso, no qual expõe que “As medidas de proteção ao idoso 

são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados” § III – em razão de sua condição pessoal. A equipe foi orientada a 

encaminhar o participante a atendimento de saúde adequado em caso de acidente ou 
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mal-estar, quaisquer problemas envolvidos e avaliados durante a pesquisa, como 

indício de alterações cognitivas, alteração laboratorial no sangue coletado, 

problemáticas socioeconômicas, entre outros problemas clínicos, a equipe 

multiprofissional da Unidade de Saúde Jardim Botânico foi comunicada para prestar 

devidos cuidados e encaminhamentos, quando necessário. 

Foi também informado aos participantes que a sua contribuição seria 

voluntária, podendo escolher não participar da pesquisa em qualquer momento, não 

acarretando nenhum prejuízo. A coleta de sangue foi realizada na terceira etapa da 

pesquisa, sendo posteriormente encaminhada ao laboratório Bioclínico para análise 

da HbA1c do participante. O material biológico, assim como todos os dados obtidos 

na pesquisa, foi utilizado exclusivamente para a finalidade prevista nesta pesquisa e 

conforme acordado no TCLE. 

Os participantes não foram beneficiados diretamente por participarem da 

pesquisa, porém os benefícios indiretos a eles e a comunidade envolvem a 

contribuição de uma assistência digna, humanizada, eficiente e uma estratégia de 

educação em saúde eficaz para os idosos, além de auxiliar no tratamento de outros 

idosos com Diabetes mellitus, a fim de promover uma melhor qualidade de vida. 

No decorrer da coleta de dados não houve nenhuma intercorrência com os 

participantes, não sendo necessário encaminhar nenhum deles a atendimento de 

saúde. 

 

4.9 Etapas da Coleta de Dados  

 

A coleta de dados foi subdividida em seis etapas:  

1. Identificação e obtenção dos dados sociodemográficos dos idosos; 

2. Aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM);  

3. Obtenção das condições de saúde, morbidade das pessoas e identificação 

daquelas com diagnóstico médico de DM2 confirmado: coleta de sangue para 

avaliação da hemoglobina glicada e medidas antropométricas;  

4. Avaliação da síndrome da fragilidade;  

5. Avaliação da sarcopenia;  

6. Avaliação do estado nutricional (APÊNDICE A). 
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Transcorridas essas etapas, a equipe de coleta de dados utilizou o 

consultório de enfermagem da UBS para a entrevista e a avaliação do estado 

cognitivo, fragilidade e sarcopenia, de acordo com os instrumentos descritos, a seguir: 

- Primeira etapa: condições sociais e demográficas - para a obtenção dos dados 

foi utilizado o instrumento do Núcleo de Pesquisa em Geriatria e Gerontologia da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, contendo as variáveis 

sociodemográficas: sexo; idade (em anos); raça/cor autodeclarada (preta, parda, 

branca, amarela e indígena), situação conjugal (casado; separado; solteiro; viúvo; 

outra); situação socioeconômica; situação do imóvel onde mora; com quem mora 

(sozinho; somente com o cônjuge; cônjuge e filho(s); cônjuge, filhos, genro ou nora; 

somente com o(s) filho(s); Arranjos trigeracionais (idoso, filhos e netos); Arranjos 

intrageracionais (mora somente com outros idosos e o cônjuge); Arranjos 

intrageracionais (somente com outros idosos); somente com os netos (sem filhos); 

não familiares; possui cônjuge ou companheiro(a); tipo de serviços de saúde que 

utiliza (SUS, Convênio de saúde, Particular, Farmácia, Benzedeira); escolaridade 

(anos de estudo); renda mensal (em reais); tipos de renda (Aposentadoria, Pensão,  

Aluguel, Trabalho Próprio, Doações); tempo de aposentado (em anos); tipo de 

atividades que realiza (Nenhuma, Atividades domésticas, Esporte/dança, Trabalho 

voluntário/comunitário, Trabalho remunerado, Outros); situação de moradia (própria, 

alugada, financiada, cedida). As variáveis foram perguntadas aos participantes, os 

quais responderam a cada uma em separado. 

- Segunda etapa: aplicação do Mine Exame de Estado Mental - MEEM - O MEEM 

é composto por duas partes, uma que abrange memória, atenção e orientação, com 

nota máxima de 21 pontos e outra que aborda habilidades particulares como nomear 

e compreender, com pontuação que chega a 9 pontos, totalizando um escore de 30 

pontos (FOSTEIN et al., 1975), validado no Brasil por Bertolucci et al. (1994). Aborda 

perguntas referentes à memória recente e registro da memória imediata, orientação 

do tempo e espaço, atenção a cálculo e linguagem - habilidade construcional, afasia 

e apraxia. Devido à influência do nível de escolaridade sobre os escores totais do 

MEEM, autores como Bertolucci et al. (1994), Caramelli e Nitrini (2003), Brucki et al. 

(2003) adotam iferentes notas de corte  para idosos com distintos graus de instrução. 

Desse modo, adotamos a nota de corte proposta por Brucki et al. (2003), ou seja, 20 

pontos para os idosos analfabetos; 25 pontos para participantes com escolaridade de 

1 a 4 anos; 26,5 para 5 a 8 anos; 28 para aqueles com 9 a 11 anos e 29 para mais de 
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11 anos, considerando a recomendação de utilização dos escores de cortes mais 

elevados (NITRINI et al., 2005). A pontuação máxima é de 30 pontos que podendo 

sofrer influencia pela escolaridade do idoso. Para a coleta de dados foram utilizados 

o instrumento de coleta de dados com apoio de cartazes, figuras e desenhos para 

registro dos itens do MEEM. O instrumento avalia orientação, memória, atenção e 

cálculo, retenção de dados (evocação), linguagem, nomeação, comando verbal, 

leitura e cópia do desenho com Orientação viso-espacial, programação motora e a 

práxis construtiva. 

- Terceira etapa: condições de saúde - as morbidades de cada participante foram 

confirmadas pelo diagnóstico médico registrado em cada prontuário na UBS do 

estudo. O instrumento utilizado para registro dessa variável foi de acordo com o 

instrumento do  Núcleo de Pesquisa em Geriatria e Gerontologia da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, usando o prontuário do usuário da UBS em 

sim/não, e morbidade autoreferida: Anemia; Ansiedade/transtorno do pânico; Artrite 

(reumatoide/osteoartrite/artrose); Asma ou bronquite; Audição prejudicada; Câncer; 

DBPOC/enfisema (doença broncopulmonar);  Diabetes mellitus; Depressão;  

Derrame; Doença cardíaca; Doença Gastrointestinal Alta (úlcera, hérnia, refluxo); 

Doença vascular periférica (varizes); Doença Neurológica (Parkinson/Esclerose); 

Hipertensão arterial; Incontinência urinária e/ou fecal; Insônia; Obesidade; 

Osteoporose; Constipação; Problemas de coluna; Visão prejudicada 

(catarata/glaucoma); Tontura (labirintite, vertigens); Outras.   

Também foram obtidos dados do prontuário médico e autodeclarado daqueles 

idosos confirmados com diagnóstico médico de DM2: Tempo do diagnóstico de DM; 

Local de tratamento (UBS, particular); resultado atual da HbA1C; Uso de dieta e 

exercícios físicos para controlar a doença (autorrelatada); Apresentou algum episódio 

de hipoglicemia no último mês. Medicamentos Prescritos: (Verificar na prescrição 

médica SOMENTE os de uso do tratamento de Diabetes melittus; Qual(is); 

Quantidade de vezes que deve tomar o medicamento/dia; Quantidade de 

medicamento prescrito. Consumo e tipo de bebida consumida; consumo e quantidade 

de cigarros por dia. Foi também realizada a coleta de sangue para avaliação da 

hemoglobina glicada, em um laboratório particular de Sinop, foi agendado dia e hora 

para que o idoso se dirigisse ao Laboratório responsável pela coleta sanguínea e a 

análise. 

Medidas antropométricas: peso (kg), altura (centímetros), circunferência 
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abdominal (centímetros), circunferência de quadril (centímetros), Pressão arterial 

(mmHg). Foram verificadas no momento da entrevista utilizando os equipamentos 

(balança, medidor e esfigmomanômetro) exclusivos e calibrados para a pesquisa.  

Para o peso foi utilizada balança digital corporal e solicitado ao participante que 

ficasse descalço e retirasse quaisquer utensílios dos bolsos. Ainda descalço, o idoso 

foi colocado encostado na parede a fim de verificar sua estatura, utilizando fita métrica 

anatômica. A circunferência abdominal foi verificada a dois dedos acima da altura do 

umbigo envolvendo todo o diâmetro do corpo nessa região. A circunferência de quadril 

foi verificada na região abaixo da crista ilíaca na altura da maior circunferência do 

glúteo. A pressão arterial foi verificada com esfigmomanômetro analógico, o idoso foi 

colocado sentado e com o braço elevado na altura do coração. 

- Quarta etapa: avaliação da fragilidade - A fragilidade foi avaliada por meio do 

fenótipo de fragilidade (FRIED et al., 2001), com base no Cardiovascular Health Study 

e foi composta pelos seguintes critérios:  

1- Redução de peso autorrelatado: a perda de peso não intencional foi avaliada por 

meio da seguinte pergunta: “No último ano, o(a) senhor(a) perdeu mais do que 4,5 kg 

sem intenção (isto é, sem dieta ou exercício)?”. Foi atribuída pontuação positiva 

(comprometimento) para o componente de fragilidade quando o autorrelato de perda 

de peso foi superior a 4,5 kg no último ano ou maior do que 5% do peso corporal e foi 

registrado no instrumento de coleta de dados.   

2- Redução da força de preensão manual: verificada com base na força de 

preensão palmar, por meio do dinamômetro hidráulico manual, modelo JAMAR. O 

procedimento do teste seguiu as recomendações da American Society of Hand 

Therapists (ASHT): o participante foi colocado sentado e posicionado de maneira 

confortável em uma cadeira, sem o apoio para os braços, com os pés apoiados no 

chão, ombro aduzido, cotovelo fletido a 90 graus, com o antebraço em posição neutra, 

e o polegar apontado para o teto  o punho com posição confortável entre 0 a 30 graus 

de extensão. O pesquisador ofereceu um comando verbal, em alto volume, para que 

o idoso puxasse a alça do dinamômetro com a mão dominante e a mantivesse 

pressionada no período de seis segundos e, depois, relaxasse. Foram adquiridas 3 

medidas, exibidas em quilograma/força (Kgf), com o intervalo de 1 minuto entre cada 

uma delas, sendo considerado o valor médio das 3 medidas. Foram seguidos os 

pontos de corte indicado por Fried et al., (2001), ajustados pelo sexo e índice de 

massa corporal (IMC), de acordo com quadro 1: 
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Quadro 1 - Pontos de corte para força de preensão manual 

 

Sexo IMC (kg/m²) Força de Preensão 
(Kgf) 

 
Homens 

≤ 24 
24.1 – 26 
26.1 – 28 

> 28 

≤ 29 
≤ 30 
≤ 30 
≤ 32 

 
Mulheres 

≤ 23 
23.1- 26 
26.1 - 29 

> 29 

≤ 17 
≤17.3 
≤ 18 
≤ 21 

Fonte: Fried et al. (2001) 

 

3- Autorrelato de exaustão e/ou fadiga: Para a obtenção dessa variável foram 

utilizadas duas questões da versão brasileira da escala de depressão do Center for 

Epidemiological Studies (CES-D), itens 7: “Sentiu que teve de fazer esforço para dar 

conta das suas tarefas habituais”, e 20: “Não conseguiu levar adiante suas coisas”. 

Os participantes foram questionados a respeito de como haviam se sentido na última 

semana em relação às 2 questões e as respostas foram adquiridas em escala Likert 

(nunca ou raramente = 0, às vezes = 1, frequentemente = 2 e sempre = 3). Os 

participantes que obtiveram escore 2 ou 3 em qualquer questão preencheram o critério 

de fragilidade para esse componente. A CES-D possui 20 itens em escalas sobre 

funcionamento motor, sintomas somáticos, humor e interações com os outros 

(BATISTONI, NERI; CUPERTINO, 2007). 

4- Velocidade de marcha: O teste foi aplicado segundo o que foi preconizado. O 

idoso se senta em uma cadeira com 45 cm de altura e recebe ordem de se levantar e 

caminhar para frente até uma marca no piso, a distância de 4,6 metros, girar de volta 

e sentar-se na cadeira. O tempo levado é medido com cronômetro a partir do comando 

verbal “vá” e termina quando o idoso se senta novamente (PODSIADLO, 

RICHARDSON, 1991). O idoso fez o percurso utilizando seu calçado habitual e seu 

dispositivo de auxílio à marcha (quando necessário), caminhando com a velocidade 

de marcha normal. Foram descontados 2m iniciais e finais de aceleração e 

desaceleração, sendo positivos medidas de tempo superiores a ponto de corte 

ajustado por sexo e altura, foram realizadas três medidas, exibidas em segundos, 

considerando-se o valor médio entre três medidas. Para tanto, foi utilizado como um 
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cronômetro profissional, cujos dados foram registrados no instrumento. Foram 

seguidos os pontos de corte propostos por Fried et al. (2001) conforme o Quadro 2. 

Pontos de corte para velocidade de marcha. 

 

Quadro 2 - Pontos de corte de velocidade de marcha, com relação ao sexo. 
 

Sexo Altura (cm) Tempo (segundos) 

Homens ≤ 173 cm  
> 173 cm 

≥ 7  
≥ 6 

Mulheres ≤ 159  
> 159 

≥ 7 
 ≥ 6 

      Fonte: Fried et al. (2001) 

 

 

5- Diminuição do nível de atividade física: foi relatado pelo participante o nível de 

atividade física e registrado no instrumento de coleta de dados. Foi calculado pelo 

número das calorias gastas por semana o valor obtido por meio do instrumento 

Minnesota Leisure Time Activity que inclui diversas atividades realizadas pelo 

indivíduo como caminhar, atividades domésticas e práticas esportivas. A classificação 

empregada para esse item segue as indicações do American College of Sports 

Medicine e American Heart Association, que consideram ativos aqueles individuos que 

dispendem 150 minutos ou mais de atividade física semanal, e inativos aqueles 

participantes que dispendem de zero a 149 minutos de atividade física semanal (PATE 

et al., 1995). 

São definidos três níveis de fragilidade: Se apresentar 3 (ou mais) critérios 

é considerado frágil; Se apresentar 1 ou 2, considera-se pré-frágil; Se não 

apresentar nenhum comprometimento são considerados robustos (não frágeis) 

(FRIED et al., 2001). 

 

- Quinta etapa: avaliação da sarcopenia - O grau de sarcopenia do idoso foi avaliado 

pelo método SARC-F+CC, seguindo cinco critérios: força muscular, levantar da cama-

cadeira, subir escadas, histórico de quedas e circunferência da panturrilha. 

Força muscular: Foi perguntado ao participante “quanto de dificuldade você tem para 

levantar e carregar 5 kg?” (Nenhuma, Alguma, Muita ou Não consegue);  

Levantar da cama-cadeira: Foi perguntado ao participante “quanto de dificuldade 

você tem para levantar de uma cama ou cadeira?” (Nenhuma, Alguma, Muita ou Não 
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consegue);  

Subir escadas: Foi perguntado ao participante “quanto de dificuldade você tem para 

subir um lance de escadas (10 degraus)?” (Nenhuma, Alguma, Muita ou Não 

consegue);  

Histórico de quedas: Foi perguntado ao participante “quantas vezes você caiu no 

último ano?” (Nenhuma, 1 a 3 quedas, 4 ou mais quedas); 

Circunferência da panturrilha: a medição foi feita com fita métrica na maior 

protuberância da panturrilha. O resultado da avaliação da panturrilha seguiu os 

critérios propostos por Barbosa-Silva et al. (2016): Mulher: > 33cm < ou = 33cm; 

Homem: > 34cm < ou = 34cm. O somatório dos pontos caracteriza o idoso em: sem 

sinal sugestivo de sarcopenia (0 a 10 pontos) e com sinal sugestivo de sarcopenia (11 

a 20 pontos).  

 

- Sexta etapa: avaliação nutricional MNA - a avaliação nutricional do participante foi 

realizada por meio da Mini Nutritional Assessment (MNA) versão em português, Mini 

Avaliação Nutricional (MAN). A MAN é uma ferramenta de controle e avaliação que 

pode ser utilizada para identificar pacientes idosos com risco de desnutrição. As 

avaliações contêm questões com relação aos hábitos alimentares do idosos, além de 

verificar a circunferência do braço, da panturrilha e o IMC (RUBENSTEIN et al., 2001).  

A MAN é dividida em duas partes, a triagem e a avaliação global. Essa avaliação foi 

realizada com o participante através da relação verbal entre a equipe de coleta de 

dados e os participantes, no momento da entrevista. 

Triagem: Nos últimos três meses houve diminuição da ingesta alimentar devido à 

perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? (0 = 

diminuição grave da ingesta; 1 = diminuição moderada da ingesta; 2 = sem diminuição 

da ingesta), Perda de peso nos últimos 3 meses (0 = superior a três quilos; 1 = não 

sabe informar; 2 = entre um e três quilos; 3 = sem perda de peso), Mobilidade (0 = 

restrito ao leito ou à cadeira de rodas; 1 = deambula, mas não é capaz de sair de casa; 

2 = normal), Passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos três 

meses? (0 = sim; 2 = não), Problemas neuropsicológicos (0 = demência ou depressão 

graves; 1 = demência ligeira; 2 = sem problemas psicológicos), Índice de Massa 

Corporal = peso em kg / (estatura em m) 2 (0 = IMC < 19; 1 = 19 ≤ IMC < 21; 2 = 21 ≤ 

IMC < 23; 3 = IMC ≥ 23). 

Avaliação Global: Nesta etapa também foram feitas as questões aos participante, os 
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quais responderam a cada uma delas: “O sr(a) vive em sua própria casa (não em 

instituição geriátrica ou hospital)?” (1 = sim; 0 = não); “Utiliza mais de três 

medicamentos diferentes por dia?” (0 = sim; 1 = não); “Apresenta lesões de pele?” (0 

= sim; 1 = não); “Quantas refeições faz por dia?” (0 = uma refeição; 1 = duas refeições; 

2 = três refeições); “O sr(a) consome: • pelo menos uma porção diária de leite ou 

derivados (leite, queijo, iogurte)? • duas ou mais porções semanais de leguminosas 

ou ovos? • carne, peixe ou aves todos os dias?” (1=sim, 0=não), “Consome duas ou 

mais porções diárias de fruta ou produtos hortícolas?” (0 = não; 1 = sim); “Quantos 

copos de líquidos (água, suco, café, chá, leite) o sr(a) consome por dia?” (0.0 = menos 

de três copos; 0.5 = três a cinco copos; 1.0 = mais de cinco copos); Modo de se 

alimentar (0 = não é capaz de se alimentar sozinho; 1 = alimenta-se sozinho, porém 

com dificuldade; 2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade); “O sr(a) acredita ter algum 

problema nutricional?” (0 = acredita estar desnutrido; 1 = não sabe dizer; 2 = acredita 

não ter um problema nutricional); “Em comparação com outras pessoas da mesma 

idade, como sr(a) avalia a sua própria saúde?” (0.0 = pior; 0.5 = não sabe; 1.0 = igual; 

2.0 = melhor), Perímetro braquial (PB) em cm (0.0 = PB < 21 0.5 = 21 ≤ PB ≤ 22 1.0 = 

PB > 22), Perímetro da perna (PP) em cm (0 = PP < 31 1 = PP ≥ 31). 

Essa avaliação pontua o idoso em três diferentes indicadores nutricionais 

conforme mostra o Quadro 03:  

 

Quadro 3 - Escore de avaliação nutricional segundo o MNA 

 

ESCORE  INDICADOR  

30 A 24 Bom estado nutricional 

23.5 A 17 Risco de desnutrição  

< 17 Desnutrido  

Fonte: Rubenstein et al. (2001) 

 

 

4.10 Análise dos dados  

 

Após a coleta de dados foi elaborado um banco de dados no Programa 

Excel. A análise dos dados foi realizada com pacote estatístico Stata versão 14.0. Foi 

utilizada análise descritiva para cada grupo com o uso de número e porcentagem para 
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variáveis categóricas, já para as variáveis contínuas foram utilizados média, mediana, 

desvio padrão, mínima e máxima. Foram aplicados testes Man Witney e Kruskal Wallis 

para identificar a relação entre as variáveis.  

Foi utilizada regressão bivariada para seleção de variáveis independentes 

e, por fim, regressão multivariada.  Foram adotados níveis de 95% de intervalos de 

confiança e coeficiente de significância igual a 5% (p≤0,05). 

 

4.11 Aspectos éticos  

 

Para o início do estudo foi requerida a autorização junto à Secretaria 

Municipal de Saúde de Sinop-MT e a anuência do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Sinop, conforme a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado, conforme Parecer 

número 3.279.884 (ANEXO A). As entrevistas foram realizadas com os idosos que 

manifestaram concordância com a pesquisa, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), sendo assegurado 

anonimato, sigilo dos dados coletados, direito a retirar-se do estudo sem nenhum 

prejuízo e autorização de acesso ao pesquisador e aos resultados do estudo. O TCLE 

foi assinado em duas vias, sendo uma entregue ao idoso e outra ao pesquisador. 
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5  RESULTADOS  
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Os 140 participantes do estudo foram subdivididos em 2 grupos com 70 

idosos cada, sendo um grupo com DM2 e outro grupo sem DM2. 

Em relação às variáveis sociodemográficas, a maioria dos participantes é 

do sexo feminino nos dois grupos de idosos, a idade também apresentou semelhança 

em duas faixas etárias, sendo a de 65 a 69 anos e com mais de 80 anos, com 

predominâncias em ambos os grupos. A raça branca e o estado civil casado se 

sobressaíram nos dois grupos de participantes (Tabela 1). 

Em ambos os grupos houve predomínio de idosos que vivem com o 

cônjuge, tendo como o chefe da residência o próprio idoso. Quanto à razão da escolha 

da moradia, predominou no grupo dos idosos com DM2 optarem por morar perto de/ou 

com o(a) filho(a)/pais, já para o grupo sem DM2, prevaleceu estar perto de/ou com 

familiares ou amigos. (Tabela 1). 

A maioria dos participantes recorre ao SUS para atendimento de saúde, 

assim como prevalece a maior renda de três salários mínimos em ambos os grupos 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Caracterização das variáveis sociodemográficas dos idosos com e sem 
Diabetes mellitus, segundo perfil e condições sociais (n=140), Sinop-MT, 
2020 

 
Variável idosos com DM idosos sem DM 

n % n % 

Sexo Masculino  31 44.28 31 44.28 

Feminino 39 55.71 39 55.71 

Idade  60-64 14 20.00 11 15.71 

65-69 15 21.40 17 24.28 
70-74 14 20.00 15 21.40 
75-79 12 17.14 10 14.28 

>80 15 21.40 17 24.28 

 

Cor auto referida/ 

etnia 

Branco               40 57.14 47 67.14 

Parda  24 34.29 21 30.00 

Preta  4 5.71 5 7.14 
Indígena 2 2.86 1 1.43 

 

 

Estado Civil  

Solteiro  3 4.29 7 10.00 

Casado  36 51.43 44 62.86 
Divorciado  9 12.86 5 7.14 
Separado  2 2.86 1 1.43 

Viúvo  20 28.57 13 18.57 
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Variável idosos com DM idosos sem DM 
n % n % 

 

 

 

Com 

Quem mora 

Sozinho 15 21.43 6 8.57 

Somente com o cônjuge 22 31.43 30 42.86 

Cônjuge e filho(s) 11 15.71 9 12.86 
Cônjuge, filhos, genro ou 
nora 

2 2.86 5 7.14 

Somente com o(s) filho(s) 8 11.43 3 4.29 
Arranjos trigeracionais  9 12.86 15  21.43 

Arranjos intrageracionais  1 1.43 - - 
Somente com os netos  1 1.43 1 1.43 
Não familiares 1 1.43 1 1.43 

 

Chefe da 

Residência 

Próprio idoso 48 68.57 50 71.43 
Cônjuge 9 12.86 14 20.00 
Filho(a) 5 7.14 4 5.71 
Outro familiar  6 8.57 1 1.43 
Não familiar 2 2.86 1 1.43 

 

 

 

Razão de moradia   

Estar perto de/ou com o(a) 
filho(a)/pais         

25 35.71 18 25.71 

Estar perto de/ou com 
familiares ou amigos 

17 24.29 22 31.43 

Estar perto dos serviços de 
saúde 

4 5.71 6 8.57 

Medo da violência 4 5.71 1 1.43 
Falecimento do(a) 
esposo(a)/companheiro(a) 

1 1.43 1 1.43 

Por união conjugal 4 5.71 3 4.29 

Custo da moradia/situação 
financeira 

9 12.86 - - 

Precisava de cuidado 1 1.43 15 21.43 

Outro  4 5.71 1 1.43 
Não sabe 1 1.43 3 4.29 

 

Atenção 

Saúde 

SUS 54 77.14 52 74.29 
Convênio de saúde 12 17.14 9 12.86 
Particular 2 2.86 9 12.86 

Farmácia 1 1.43 - - 
Benzedeira 1 1.43 - - 

 

Renda família em 

salários mínimo 

1SM 13 18.57 8 11.43 

2 SM 22 31.43 24 34.29 

3 SM 29 41.43  30 42.86 
4 SM 3 4.29 6 8.57 
5 SM 2 2.86 2 2.86 

Não sabe 1 1.43 - - 

conclusão. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Quanto às variáveis clínicas, a Pressão Arterial dos idosos apresentou 

médias similares, sendo de 130,6 x 76mmHg no grupo de idosos com DM, e de 129,8 

x 79,2mmHg para os idosos sem DM; quanto à CA, apresentou a média de 101,3 cm 

para o primeiro grupo e 97,7cm para o segundo grupo, a CQ variou de 106cm e 

103,3cm, entre os grupos; a média de peso foi de 73,9kg e 72,4kg, entre os grupos. 

Com relação à altura, as médias apresentadas foram de 160,9cm para o primeiro 
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grupo e 164 cm para o segundo grupo, o Índice de Massa Corporal (IMC) obteve a 

média de 28 para o primeiro grupo e 26,3 para o segundo grupo, respectivamente 

(Tabela 2). 

Ao avaliar a renda individual do idoso, o grupo com DM apresentou menor 

renda, com média de R$ 1.455,71 reais, enquanto o grupo sem DM apresentou renda 

de R$ 1.899,37 reais. O tempo médio de aposentado variou 9,3 e 8,59 anos, entre os 

grupos.  Quanto ao número de pessoas que residem no domicílio foi de 2,3 pessoas 

para o primeiro grupo e 2,8 para o segundo grupo. Os idosos possuem a média de 4 

e 3,3 filhos, respectivamente e, com relação aos anos de estudo, apresentou variação 

4,1 anos para o grupo com DM e 4.6 para o grupo de idosos sem DM (Tabela 2). 

A Hemoglobina Glicada dos participantes foi mensurada pelo método de 

cromatografia líquida de alta performance, a média do grupo com DM foi superior, 

sendo de 6.8%, enquanto do grupo sem DM foi inferior, 5.6% (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Caracterização dos dois grupos de idosos (n=140), segundo as variáveis sociodemográficas, condições sociais e de 
saúde dos idosos, Sinop-MT, 2020 

 

Idosos com DM n=70 Idosos sem DM n=70 

Variável Média  Mediana  DP Min Max Média  Mediana DP Min Max 

Pressão Arterial 

Sistólica 

130.61 130 21.55 80 180 129.85 120 18.99 100 180 

Pressão Arterial 

Diastólica 

76 80 13.44 10 110 79.28 80 10.67 60 110 

CA 101.31 100 13.46 55 141 97.78 100 11.39 74 133 

CQ 106.07 104 10.39 80 143 103.31 99 8.79 88 126 

Peso 73.96 71,2 15.22 40 131 72.44 71,0 17.95 45 168 

Altura 160.95 164 12.37 120 186 164.04 163 9.01 143 181 

IMC 28.04 27,3 5.38 16 48.7 26.33 26,9 4.61 19.3 38 

Renda Pessoal 1.455.71 1040,00 1.440.26 0 1.000,00 1.899.37 1040,00 1537.53 0 8.000,00 

Tempo Aposent  9.33 8 9.76 0 45 

 

8.59 0 7.96 0 30 

Nº de pessoas  

em casa 

2.38 2 1.18 0 6 2.8 2 1.58 1 8 

Nº de filhos  4 3 2.53 0 12 3.32 3 1.79 0 7 

Anos de Estudo 4.1 4 4.27 0 20 4.65 4 4.24 0 18 

HbA1c 6.8 5,8 1,4 3,9 11,9 5,8 5.8 0.4 4.7 7.3 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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As condições clínicas dos 70 idosos do grupo com DM estão apresentadas 

na Tabela 3. A medicação mais utilizada foi a metformina, com relação ao tempo de 

diagnóstico de DM, a maioria relatou que foi de 10 anos ou mais. A maior parte dos 

participantes faz o tratamento pelo SUS e relata seguir dieta, porém não faz atividade 

física para controle da doença. Grande parte dos participantes não apresentou 

episódios de hipoglicemia, mas a maioria relatou sintomas de hiperglicemia e segue 

o tratamento conforme prescrição médica. 

 

Tabela 3 - Condições clínicas dos idosos com Diabetes Mellitus 2 (n=70), Sinop-MT, 
2020 

 
Variável n % 

Medicação em Uso Metformina 52 74.29 

Glibenclamida  5 7.17 
Insulina  4 5.71 
outros 9 12.83 

Tempo de diagnóstico do DM Até 10 anos 24 34.29 
Mais que 10 anos 46 65.71 

Local de tratamento    SUS 61 86.96 
Convênio 9 13.04 

Dieta para controle do DM Sim  52 74.29 

Não  18 25.71 

Prática de atividade   
Física (autorreferido) 

Sim  29 41.42 

Não  41 58.57 

Histórico de Hipoglicemia 
(autorreferido) 

Sim  24 34.28 

Não  46 65.71 

Histórico de  
Hiperglicemia (autorreferido) 

Sim 38 54.28 

Não 32 45.71 

Segue tratamento correto Sim 60 85.71 

Não 9 12.86 

Às vezes              1 1.43 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Constatou-se a prevalência de fragilidade e sarcopenia nos idosos com 

diabetes mellitus, tipo 2 e sem diabetes mellitus, segundo faixa etária e sexo. 

A Tabela 4 mostra que os idosos que apresentam sarcopenia em ambos 

os grupos se assemelham (30% com DM e 31,4% sem DM). Na análise da fragilidade, 

os idosos com DM apresentam maior prevalência de fragilidade quando comparado 

aos idosos sem DM. O sexo feminino e a faixa etária maior que 75 anos se destacam 

tanto na presença de sarcopenia, quanto de fragilidade. 
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Tabela 4 – Ocorrência  de Sarcopenia e Fragilidade nos idosos, segundo presença de Diabetes mellitus 2, sexo e faixa etária (n=70), 

Sinop-MT, 2020 
 

Variáveis Fragilidade n(%)  p*    Sarcopenia n(%) p** 

Não frágil Pré- frágil Frágil  Sem  sarcopenia Com sarcopenia  

Grupo  Sem DM 18 (25,7) 23 (32,8) 29 (41,4)  
0,00 

 

48 (68,5) 22 (31,4)  
0,74 

Com DM 8 (11,4) 15 (21,4) 47 (67,1) 49(70) 21 (30) 

TOTAL n(%) 26 (18,5) 38 (27,1) 76 (54,2)  97 (69,2) 43 (30,7)  

Sexo Masculino 8 (5.7) 19 (13.5) 35 (25)  43 (30,7) 19 (13,5)  

Feminino 18 (12.8) 19 (13) 41 (29.2)  54 (38.5) 24 (17.1)  

TOTAL n(%) 26 (18,5) 38 (27,1) 76 (54,2)  97 (69,2) 43 (30.8)  

Faixa etária Até 75 21 (15) 19 (13.5) 17 (12.1)  68 (48.5) 21 (15)  

Maior 75 
anos 

5(3.5) 19(13.5) 59 (42.1)  29 (20.7) 22 (15.7)  

TOTAL n(%) 26 (18.5) 38 (27.1) 76 (54.2)  97 (69,2 43 (30,7)  

Fonte: Dados da pesquisa (2020)  
**MAN WITNEY *KRUSKAL WALLIS 
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A Tabela 5 apresenta os idosos com e sem DM e sua distribuição segundo 

o déficit cognitivo e presença ou não de fragilidade e sarcopenia. Visualiza-se que os 

idosos sem DM apresentam maior déficit cognitivo, porém, ao analisar conforme a 

presença de fragilidade, o grupo de idosos frágeis sem DM também se destacou com 

maior percentual (27,1%) de déficit cognitivo se comparado com os idosos frágeis com 

DM. Com relação à sarcopenia, o grupo de idosos sarcopênicos com DM (24,2%) se 

destaca apresentando maior percentual de déficit cognitivo comparado aos idosos 

sarcopênicos, sem DM. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos idosos com e sem DM2 com relação ao estado cognitivo, 

segundo presença de Fragilidade e Sarcopenia, Sinop-MT, 2022 

 Com DM Total Sem DM Total 

Estado mental Com déficit Sem déficit  Com déficit Sem déficit  

 18 (25.7) 52 (74.2) 70 31 (42.2) 39 (55.5) 70 

Fragilidade 

 n (%) 

      

Não Frágil 3 (4.2) 5 (7.1) 8 6 (8.5) 12 (17.1) 18 

Pré-frágil 6 (8.5) 9 (12.8) 15 6 (8.5) 17 (24.2) 23 

Frágil 9 (13.8) 38 (54.2) 47 19 (27.1) 10 (14.2) 29 

Sarcopenia 

 n (%) 

      

Não 14 (20) 35 (50) 49 17 (24.2) 31 (44.2) 48 

Sim 17 (24.2) 4 (5.7) 21 5 (7.1) 17 (24.2) 22 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

 

A Tabela 6 exibe a distribuição dos idosos com relação às comorbidades e 

à presença de fragilidade e de sarcopenia. 

A média de morbidades nos idosos frágeis com DM foi de 7, mediana de 5, 

mínimo de 0 e máximo de 16, já dos idosos sem DM, a média e mediana de 5, mínimo 

de 0 e máximo de 16 comorbidades. Na avaliação da fragilidade, os idosos 

considerados frágeis com DM e sem DM apresentaram no total 525 morbidades, 

entretanto, o maior número foi de idosos com DM (67,1%). Os idosos sem DM também 

apresentaram número expressivo de morbidades, 172.  
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Na avaliação da sarcopenia, houve relação inversa, em que os idosos não 

sarcopênicos apresentaram maior número de comorbidades, quando comparados aos 

idosos sarcopenicos, em ambos os grupos.  

 

Tabela 6 - Distribuição dos idosos com e sem DM2 com relação ao número de 
comorbidades, segundo presença de Fragilidade e Sarcopenia, Sinop-
MT, 2020 

 

 Com DM Sem DM  
 

TOTAL 
Média-Mediana 7-5 5-5 

Min-max 0-16 0-16 
Total 487 370 

 Nº 
idosos 

(%) 

Total 
comorbidade

s 

Nº 
idosos 

(%) 

Total 
comorbidade

s 

Nº idosos (%) Total 
comorbidades 

FRAGILIDADE 
n (%) 

      

Não Frágil 8 (11.4) 39 18 (25.7) 77 26 (18.5) 116 
Pré-frágil 15 

(21.4) 
93 23 (32.8) 121 38 (27.1) 214 

Frágil 47 
(67.1) 

353 29 (40) 172 76 (54.2) 525 

SARCOPENIA 
n (%) 

      

Não 49(70) 357 48 (68.5) 253 97 (69.2) 610 
Sim 21 (30) 128 

 
22 (31.2) 117 

 
43 (30.7) 245 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

 

Na Tabelas 7 e 8 estão apresentadas a regressão multivariada da avaliação 

da fragilidade e da sarcopenia em idosos. 

As variáveis exibidas em ambas as regressões passaram por dois critérios 

de seleção. Primeiramente, foi realizada uma regressão bivariada entre as duas 

variáveis dependentes (sarcopenia e fragilidade) com todas as variáveis 

independentes apresentadas no estudo. Devido ao grande número de variáveis que 

apresentaram a significância estatística (p <= 0.05), para cada variável dependente, 

foi estabelecido um segundo critério de seleção, em que foi feito um levantamento na 

literatura buscando selecionar quais dessas variáveis apresentam maior relevância 

clínica com o tema, desse modo, selecionamos seis variáveis independentes para 

cada dependente. Esse segundo critério de seleção foi necessário para reduzir o 

número de variáveis a compor o modelo de regressão multivariada, pois o tamanho 

da amostra do presente estudo não comporta um número superior para o modelo 

utilizado. 



Resultados  66 

 

As variáveis selecionadas foram categorizadas em: atividade física 

(sedentário e ativo); faixa etária (até 75 anos, e igual ou maior a 75 anos); IMC (baixo 

peso e eutrófico até 22 a 27) e sobrepeso (maior ou igual a 27); escolaridade (até 4 

anos de estudo, e mais do que 4 anos de estudo); renda familiar (até 1 SM, mais que 

1SM); estado nutricional, (adequado e risco nutricional e/ou desnutrido); Diabetes 

mellitus (sim e não), comorbidades (até oito e mais que oito) e estado civil (com 

companheiro e sem companheiro). 

A Tabela 7 mostra a associação entre a fragilidade e as variáveis DM, a 

partir da regressão multivariada, a inatividade física, faixa etária, renda familiar, 

comorbidades e estado civil. A análise de regressão multivariada mostra que a 

presença de DM aumenta em três vezes (OR=3,15) a chance do idoso se tornar frágil 

(p=0,01). Destaca-se que a inatividade física apresentou maior relação estatística 

dentre todas as variáveis analisadas, com aumento de mais de nove vezes (OR=9,14) 

a chance do idoso desenvolver fragilidade (p=0,00). A faixa etária acima de 75 anos 

também mostrou relação com a presença da fragilidade (p=0,00), assim como renda 

familiar abaixo de 1 SM (p=0,018). O número de comorbidades acima de cinco referido 

pelo idoso aumenta em quase 4 vezes (OR=3,87) a chance de desenvolver fragilidade 

(p=0,00). 

 

Tabela 7 - Regressão logística multivariada da fragilidade segundo condições sociais 
e clínicas dos idosos (n=140), Sinop-MT, 2022 

 
Fragilidade Odds Ratio p IC 95% 

Diabetes mellitus 3.15 0.01 1.30 7.62 

Inatividade física 9.14 0.00 2.47 33.74 

Faixa etária 6.45 0.00 2.42 17.16 

Renda familiar 5.18 0.03 1.09 24.65 

Comorbidades  3.87 0.00 1.43 10.45 

Estado civil 1.00 0.98 .32 .40 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
*Regressão logística multivariada 

 

A Tabela 8 mostra a associação da sarcopenia com demais variáveis a 

partir de regressão multivariada e verifica-se que a inatividade física aumenta em três 

vezes (OR=3.64) o risco do idoso desenvolver sarcopenia (p= 0.01), a faixa etária 

acima de 75 anos apresentou baixa relação com o desenvolvimento da sarcopenia 

(p=0.71). Quanto ao IMC o idoso de baixo peso e eutrófico tem nove  vezes (OR=9.43) 
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mais chances de desenvolver sarcopenia (p=0.00), quando comparado ao idoso com 

sobrepeso. O idoso com escolaridade menor que quatro anos de estudo e renda 

familiar inferior a um salário não apresentaram significância estatística com a 

sarcopenia. Por outro lado, o idoso em risco nutricional e/ou desnutrido apresenta três 

vezes mais chances (OR=3.16) de desenvolver sarcopenia do que o idoso com 

adequado estado nutricional. 

 
Tabela 8 - Regressão logística multivariada da Sarcopenia, segundo as condições 

sociais e clínicas dos idosos (n=140), Sinop-MT, 2020 
 

Sarcopenia Odds Ratio p IC 95% 

Inatividade física 3.64 0.01 1.26 10.44 

Faixa etária  1.45 0.71 .51 4.10 

IMC 9.43 0.00 3.32 26.76 

Escolaridade  1.66 0.37 .54 5.10 

Renda familiar  1.59 0.71 .44 5.72 

Estado nutricional inadequado 3.16 0.01 1.30 7.70 

Fonte: Dados da pesquisa (2020)  

*Regressão logística multivariada 
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6 DISCUSSÃO 



Discussão  69 

 

Este estudo investigou a relação entre o Diabetes mellitus com a fragilidade 

e a sarcopenia, além de seus fatores relacionados em uma amostra de idosos 

moradores de uma comunidade da região Centro-Oeste do Brasil.  

A idade apresentou distribuição homogênea entre todas as faixas etárias, 

com leve predominância entre o intervalo de 65-69 anos e > 80 anos. Da mesma 

forma, demais estudos mostraram um maior acometimento por DM em pessoas com 

mais de 65 anos (FLOR; CAMPOS; LOPES e LOURENÇO, 2017). A média etária 

também foi semelhante ao estudo de Ramos et al. (2017), que examinaram a 

presença de diabetes em 301 idosos acompanhados em um ambulatório geronto-

geriátrico da cidade de Pernambuco, em que a média de idade foi de 70 anos com 

prevalência na faixa etária de 60 a 69 anos (53,8%).  

O grupo de idosos com Diabetes mellitus no estudo mostrou em sua 

maioria ser do sexo feminino. Em estudo realizado por Flor e Campos (2017), também 

referiu maior prevalência de Diabetes mellitus entre as mulheres. As mulheres buscam 

mais pelos serviços de atenção à saúde a fim de encontrar medicações para o DM, 

esse fato pode implicar em maior preocupação das mulheres com relação à sua 

saúde, quando comparado aos indivíduos do sexo masculino (GOIS et al., 2017).  

Na presente pesquisa, verificou-se a hegemonia de idosas, justificada pelo 

fenômeno da feminização do envelhecimento e o cuidado da mulher com sua imagem 

corporal e prevenção de doenças, o que leva à procura dos serviços de saúde com 

maior periodicidade que o público masculino (NETA e VASCONCELOS, 2020; VITOI 

et al., 2015; PIMENTA et al., 2018). Em outro estudo envolvendo idosos com DM2, 

realizado em uma Unidade Básica de Saúde do município de São Paulo, de amostra 

de 59 indivíduos, 66,1% eram mulheres (BERNINI et al., 2017). Essa evidência 

histórica na população brasileira se reflete principalmente na maior expectativa de vida 

das mulheres (79,4 anos) em detrimento a dos homens (72,9 anos), devido aos 

maiores cuidados das mulheres com sua saúde (IBGE, 2017). 

Porém vale ressaltar que a maioria feminina neste estudo pode ter 

influenciado pelo cenário de investigação, uma vez que as mulheres tendem a 

procurar mais os serviços de saúde, quando comparado aos homens. Estudos 

epidemiológicos trazem prevalência semelhante no Brasil entre os homens e mulheres 

(7,1 e 8,1) respectivamente (VIGITEL, 2019). 

No grupo avaliado houve o predomínio de participantes da raça branca, 

desse modo corrobora essa informação com um estudo desenvolvido pelo grupo 
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FIBRA, o qual apontou maior incidência de DM entre indivíduos de raça branca, 

seguidos de pardo (MORETTO et al., 2016). Outro estudo também mostrou a 

prevalência da doença em idosos de raça branca e parda (RAMOS et al., 2017) 

Idosos casados ou vivendo com o cônjuge se apresentaram em maior 

proporção dentre os participantes do estudo. Entretanto, contrapondo a esse 

resultado, um estudo realizado por Flor e Campos (2017) aponta maior prevalência 

de Diabetes mellitus entre os não casados ou em união estável (10,3%). Já em um 

estudo realizado com 14 idosos portadores de DM2, em Minas Gerais, 50% dos 

entrevistados viviam acompanhados (DIAS et al., 2017), nesse estudo, a porcentagem 

de idosos que moram acompanhados é de 78,57%, o que certifica a disparidade entre 

os resultados. A avaliação do estado civil se torna importante no segmento do auto 

cuidado, já que idosos que vivem com o companheiro possuem apoio do cônjuge no 

gerenciamento da doença, contribuindo como sujeito motivador na mudança de 

hábitos de vida. 

Nossos resultados vêm corroborar com o estudo realizado no Brasil por 

Faustino et.al. (2019), que utilizaram dados de orçamentos familiares do IBGE de 

56.091 famílias, sendo que dentre elas, 55% eram considerados idosos considerados 

chefes de famílias. Por outro lado, a presença de complicações crônicas e 

comorbidades pode colaborar para as perdas da capacidade funcional e a sobrevida 

dos idosos diabéticos  (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015; ANJOS, 2012). 

A maioria da nossa amostra relatou ser chefe da residência, dado superior 

à pesquisa de Melo et al. (2019), realizada no Ambulatório de Endocrinologia do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), situado no município de João Pessoa 

estado da Paraíba, onde 10,1% desses idosos referiram ser chefe da residência/morar 

sozinho. 

Ao se analisar a razão de moradia, 35,71% da nossa amostra relatou estar 

perto de/ou com o(a) filho(a)/pais. No estudo de Melo et al., (2019), 55% dos idosos 

diabéticos viviam com filhos e outros, demonstrando divergências entre os resultados. 

Foi verificado que uma pequena proporção dos entrevistados recorria à 

atendimento de saúde privado, o que demonstra que mesmo sendo “gratuito”, o 

atendimento do SUS é por muitas vezes moroso, desse modo, muitos usuários 

recorrem ao atendimento privado para o acompanhamento de suas enfermidades. 

Dado semelhante à pesquisa de Pontelli, Suleiman e Oliveira (2018), realizada no 

Ambulatório de Saúde do Idoso do município de Barretos-SP, na qual 72% dos idosos 
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com DM2 não possuem plano privado de saúde, nesse caso, subentende-se que 

esses pacientes utilizam o SUS para atendimento. 

Houve o predomínio de uma renda familiar dos idosos de 3 SM. De fato, a 

baixa renda é fator que colabora para a vulnerabilidade do idoso, prejudicando a 

manutenção de sua saúde. Estudos afirmam que a média de renda dos diabéticos é 

de R$ 2.384,71 e a predominância do grupo foi de até 2 SM, muitos são os únicos 

provedores dentre seus parentes, ou seja, proveem a renda principal de seus 

familiares no domicílio (FILHO et al., 2019). Dado inferior aponta, no estudo de Dias 

et al. (2017), que 50% dos idosos possuem renda familiar de até 1 SM, em nossa 

amostra os dados se apresentam discordantes, já que a renda de até 2 SM e maior 

que 2 salários mínimos estão divididos com 50% cada, denotando discrepância. 

Foi avaliada a pressão arterial dos idosos no momento da entrevista, 

quando se estabeleceu uma média pressórica de 130x76 mmHg, contudo, 53 

participantes do grupo com DM possuíam o diagnóstico de HAS, enquanto 35 não 

diabéticos eram hipertensos. Esses participantes que possuíam diagnóstico de HAS 

já haviam se medicado no momento da verificação. Conforme as Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão Arterial, é considerada hipertensão a elevação constante da pressão 

arterial (PA), sendo, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica 

(PAD) maior ou igual a 90 mmHg, aferida mediante método correto, no mínimo em 

duas situações distintas, sem uso de drogas anti-hipertensivas (BARROSO et al., 

2020). 

Estudos do National Diabetes Statistics Report (2020) apontam que 68,4% 

dos participantes diabéticos tinham pressão arterial sistólica de maior ou igual a 140 

mmHg pressão arterial diastólica de maior ou igual a 90 mmHg ou estavam em uso 

de medicamentos para hipertensão arterial. 

Com relação às medidas antropométricas dos participantes, nossos 

resultados mostram que a média de circunferência abdominal de 101cm, 106cm de 

quadril, com peso médio de 73kg foi superior no grupo com DM, exceto a média de 

altura de 160cm, sendo inferior no mesmo grupo. A circunferência abdominal acima 

do que é preconizado sendo ≥ 102cm em homens e > 88cm em mulheres é 

classificada como um fator de risco suficiente para o surgimento de DM2 (BRASIL, 

2017). Em geral, a CA dos idosos com DM deste estudo apresentou a média de 

101.31cm, com 99,5 para os homens e 99,8 para as mulheres, já a média da CQ foi 

idêntica para ambos os sexos com 105cm. 
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De acordo com o Programa Nacional de Educação sobre Colesterol 

(NCEP) – Painel de Tratamento de Adultos III, o ponto de corte da CA deve ser de 

102cm para homens e 88cm para mulheres (ABESO, 2016).  Em um estudo 

longitudinal de Lucena et al. (2018), desenvolvido na cidade de Recife-PE, onde foi 

realizada uma medida de Circunferência abdominal, desenvolvida com dois grupos de 

idosos com DM2, sendo um grupo de sedentários e outro de fisicamente ativos 

constituídos por 10 e 09 participantes, respectivamente, as médias obtidas foram 

96,4cm para grupo praticante e 103,9cm para o grupo não praticante. Esses dados se 

assemelham ao de nossa pesquisa em que a média de CA do grupo com DM foi de 

101,3cm, porém não fizemos a relação desses dados antropométricos com o sexo ou 

a presença do sedentarismo. 

Referente ao peso dos participantes diabéticos da pesquisa, a média de foi 

de 73,96kg, sendo de 77,6 para os homens e 71,4 para mulheres. Em um estudo 

longitudinal desenvolvido por Tete et al. (2021), verificaram-se as medidas de 10 idosos 

portadores de DM2 do estado de Sergipe, a média do peso dos participantes no início 

da pesquisa foi de 82,0kg, assim podendo observar discreta similaridade entre os 

resultados, entretanto, a pesquisa não menciona relação de peso com o sexo dos 

participantes. 

É de extrema importância a realização da avaliação das medidas 

antropométricas pelo profissional de saúde a pessoa diabética, pois estas medidas 

são marcadores do comprometimento do indivíduo a mudanças de hábitos e estilo de 

vida, uma vez que a má alimentação e sedentarismo influenciam diretamente na 

alteração destas medidas, de modo a comprometer negativamente no bom controle 

do diabetes. 

Com relação à altura, a média apresentada neste estudo é de 160,95cm, 

com variações entre 120cm e 186cm, no estudo de Cavalcante, Coutinho e Burgos 

(2017), realizado com idosos diabéticos ≥ 60 anos de ambos os sexos, atendidos em 

três unidades ambulatoriais do Recife-PE, a média apresentada foi de 1,57cm.  

O IMC é fator importante para se avaliar o estado nutricional de um 

indivíduo e deve ser monitorado rigorosamente nas pessoas com doenças crônicas, 

em especial o diabetes. A média de IMC em nossa pesquisa foi de 28 pontos para os 

idosos com DM, sendo superior quando comparados aos 26,3 do grupo sem DM.  

Conforme o Ministério da Saúde, para ser considerado obeso o indivíduo idoso deverá 

ter seu IMC > 27kg/m2, o peso considerado normal alterna entre 22,0 a 27,0kg/m2. 
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Dado que se assemelha ao da pesquisa que avaliou o estado nutricional 

de idosos com DM, desenvolvida por Filho et al. (2019), apresentou a média do IMC  

idosos participantes da pesquisa de 28,67, ou seja, a média resulta em sobrepeso 

corporal.  

No estudo desenvolvido em uma população de idosos com DM, no 

município de Recife-PE, Cavalcante, Coutinho e Burgos (2017) afirmam que a média 

do IMC foi de 28,09, igual ao desta pesquisa. Confirmando esses dados, em uma 

amostra de 30 participantes diabéticos atendidos no Hospital Universitário de Sergipe, 

o sobrepeso predominou em 40% dos idosos (OLIVEIRA et al., 2017). A preocupação 

da informação mencionada se destaca pela grande relação entre o diabetes e o 

sobrepeso e com a obesidade (SILVA et al., 2016). Em estudo realizado pelo National 

Diabetes Statistics Report (2020) relata que 89,0% dos diabéticos apresentaram 

obesidade ou sobrepeso. 

Neste cenário é importante a implementação da educação em saúde na 

consulta de enfermagem afim de evitar as complicações crônicas do diabetes, já que 

estas complicações levam a potenciais incapacidades, comprometendo a 

implementação das práticas de vida saudável e mudança de hábitos pelo idoso. 

A renda do idoso é fato que reflete o grau de impacto da doença crônica na 

sua vida. Nesse sentido, a média salarial dos participantes diabéticos foi de 

R$1.455,71, estando inferior ao dos idosos sem DM, ainda é importante se considerar 

que o SM na data da coleta de dados era de R$1.045,00. Já no estudo realizado com 

113 idosos diabéticos provenientes dos setores de Endocrinologia e Geriatria do 

Hospital Universitário Onofre Lopes HUOL (RN) evidenciou que 54,9% tem renda de 

até 2 SM certificando proximidade dos dados (FILHO et al., 2020). 

A aposentadoria é algo inerente ao idoso, sendo a principal fonte de renda 

da grande maioria. Além da renda, outro fator importante a ser avaliado é o tempo de 

aposentadoria do idoso. Em nossa pesquisa, o tempo médio de aposentadoria do 

grupo com DM foi de 9,3 anos, sendo superior se comparado ao grupo sem DM. 

Pesquisa de Binotto et al. (2018) relata que a aposentadoria por tempo de serviço foi 

mais prevalente para idosos do sexo masculino (58,5%) que para as mulheres 

(32,5%), no entanto a aposentadoria por idade é mais frequente entre as mulheres 

(50,6%) do que entre o publico masculino (26,8%). Já a aposentadoria por invalidez 

foi menos observada entre as mulheres em comparação aos homens (1,2% e 12,2%, 

respectivamente). Fato esse, que vem confirmar com o estudo de Rebêlo et al. (2021), 
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realizado com 30 idosos em uma Unidade de Saúde da Família, na região do 

Nordeste, foi observado o predomínio de aposentados (63,33%). 

Com relação ao número de pessoas em casa, nossos resultados mostram 

a média de 2,3 pessoas vivendo no domicilio do idoso assim como a média de 4 filhos. 

Atualmente, frente à crise econômica e o desemprego no território brasileiro, verifica-

se que muitos filhos casados estão retornando para morar com seus pais, justamente 

por não terem condições financeiras para manterem as despesas diárias da família e, 

consequentemente, o idoso se torna o responsável financeiro dos filhos, nora ou genro 

e netos (RIOS e FARINELLI, 2017). 

A baixa escolaridade se mostrou evidente dentre os participantes, 

predominando de 1 a 4 anos de estudo, com média de 4,1 anos. É evidente que o 

tempo de estudo é um fator de risco para o surgimento de doenças crônicas, em 

especial o diabetes. Estudo aponta que sujeitos analfabetos ou com baixa 

escolaridade apresentam duas vezes mais chances de desenvolverem DM do que 

aqueles com mais de 8 anos de estudo (FLOR e CAMPOS, 2017). O nível de 

escolaridade do idoso é um fator importante para o entendimento do processo de 

saúde e doença. Essa mesma característica foi relatada no estudo de Ramos et al. 

(2017), em que 52,5% dos idosos com DM2 avaliados também se encontravam no 

grupo de 0 a 8 anos de estudo. 

A Hemoglobina Glicada (HbA1C) é um importante marcador do diabetes, 

devendo ser rigorosamente controlada, pois valores de HbA1C alterados estão 

altamente relacionados com as complicações e o agravamento da doença. Neste 

estudo, a média da Hemoglobina Glicada do grupo com DM foi de 6,8%, contra 5,6% 

do grupo sem DM. Nos portadores de diabetes, o valor desejável de HbA1c é de até 

7%, bem superior, portanto, o limite para os indivíduos não-diabéticos é de 5,6%. O 

valor de 7% foi determinado como ideal, porque a partir desse ponto as complicações 

do diabetes começam a se tornar mais frequentes. Já para as pessoas não diabéticas 

o valor esperado fica entre 4.0 a 5.6% (SBD, 2018). 

 Em um estudo que foi avaliado o controle de glicemia capilar de 84 

pacientes diabéticos em um ambulatório hospitalar no interior do município de São 

Paulo (SP), a média da HbA1C da amostra foi de 8,5%, bem superior da amostra 

deste estudo (SAMPAIO, et al., 2015). Esse fato pode ser causado pela diferença do 

perfil dos indivíduos da amostra, pois a idade dos participantes do estudo citado variou 

de 19 a 59 anos. 
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Algumas pesquisas fazem a menção da hemoglobina glicada de 8,0% 

como aceitável para um idoso diabético, como por exemplo o estudo de Filho et al. 

(2019), no qual 56,2% dos indivíduos de 50 participantes estavam com valores  

inferiores ou iguais a 8,0% e isso é satisfatório para idosos com DM que possuem 

acompanhamento médico. A hemoglobina glicada média do estudo citado foi de 8,1% 

e, quantitativamente, esse achado foi significativo estatisticamente (p<0,001), 

indicando que idosos diabéticos com maior nível de hemoglobina glicada 

desenvolvem maior carga de fragilidade.  

No mesmo sentido, outro estudo avaliou a HbA1C de 146 indivíduos com 

DM2 atendidos no ambulatório de Nutrição do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco e a idade variou na faixa de 31 a 84 anos, com média de 59 

anos. O estudo apresentou a prevalência de indivíduos com a hemoglobina glicada 

alterada, acima de 7%. Isso pode estar associado com os problemas renais 

encontrados dentre os sujeitos, e também devido à baixa idade de alguns pacientes 

entrevistados (LIRA et al., 2016). 

Em estudo desenvolvido por National Diabetes Statistics Report (2020) foi 

verificado que 50,0% dos indivíduos apresentaram um valor HbA1C de 7,0% ou 

superior. Especificamente: 22,3% apresentaram um valor de HbA1C de 7,0% a 7,9%, 

13,2% com A1C de 8,0% a 9,0% e 14,6% apresentaram um valor de A1C superior a 

9,0%. 16,3% dos indivíduos entre 18 e 44 anos de idade tinham níveis de A1C de 10% 

ou mais, em comparação com 12,7% daqueles com 45-64 anos e 4,3% daqueles com 

65 anos ou mais. 

Quanto aos medicamentos utilizados pelos participantes, destacou-se a 

Metformina como principal medicação prescrita para os idosos diabéticos. Esse 

resultado culmina com estudo de Carvalho et al. (2017), no qual se destacou que 

41,1% dos participantes fazem uso de injetáveis e 57,6% utilizavam medicação por 

via oral. Com relação aos medicamentos mais utilizados, 31,8% dos participantes 

fazem uso de Metformina, 20,0% de Insulina e 16,5% da associação entre Metformina 

e Insulina. Semelhantemente ocorre em demais estudos em que os antidiabéticos 

mais utilizados foram Glibenclamida e Metformina (REMPEL et al., 2015), confirmando 

o estudo realizado anteriormente por Binotto et al. (2018). É importante ressaltar que 

no Brasil a metformina é distribuída gratuitamente pelo Sistema de Saúde, essa 

condição pode justificar a maior prevalência de uso desse fármaco. 

Além dos hipoglicemiantes orais, inúmeras vezes a insulina entra como 
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coadjuvante no tratamento do DM2, nesse sentido, 5,7% dos participantes relataram 

fazer uso de insulina, assim como avaliou Filho et al. (2019), em que 72,0% da 

amostra relatou não fazer uso de insulina, ou seja, aparentemente não havia o 

descontrole dos níveis de glicemia. Esse número é semelhante aos 65,8% dos 

participantes que não fizeram uso de insulina durante o estudo de Lira et al. (2016). A 

pouca semelhança pode acontecer pela diferença nos perfis dos pacientes, visto que 

no presente estudo foi realizado com idosos da comunidade, já os estudos citados 

realizaram com pacientes atendidos por um hospital universitário. 

O tempo de diagnóstico é uma característica clínica já bem elucidada na 

literatura por se relacionar ao tempo em que a pessoa poderia estar se tratando, além 

disso, o DM é uma doença silenciosa e, por muitas vezes, o indivíduo vive muitos anos 

com a doença até que seja diagnosticado. A maior proporção dos participantes da 

presente pesquisa apresentou mais de 10 anos de tempo de diagnóstico. Nesse 

contexto, demais estudos se assemelham, em que mostram que a maioria possuía 

um diagnóstico de longa data (seis ou mais anos) e caracterizado pela cronicidade da 

doença (60,0%), com tempo médio de diagnóstico de 10,57 anos (FILHO et al., 2019). 

Outro estudo desenvolvido por Torres, Oliveira e Peixoto (2020), em 

hospital universitário de Campina Grande, PB, mostra que o tempo médio de 

diagnóstico de DM foi de 12,9 anos. Aliado a isso, após o diagnóstico existe o 

composto de conflito de sentimentos, entre medo, tristeza e culpa que precisam ser 

superados para que se consiga chegar ao estado de aceitação da doença (BORBA et 

al., 2019). 

Nesta pesquisa, 86,6% dos participantes referem que utilizam o SUS como 

local de tratamento, com consultas e acompanhamento, além da obtenção de 

medicamentos de forma gratuita. A literatura traz poucos dados a respeito do 

tratamento do diabetes na rede de atenção primária, entretanto, um estudo 

multicêntrico aponta que o SUS se manteve como a principal fonte de aquisição de 

antidiabéticos orais no país, financiando mais de 70% destas medicações para o 

diabetes no Brasil (LEITÃO, 2021). 

Seguir uma dieta adequada já é algo bem evidenciado pela literatura para 

que haja o bom controle da doença, no entanto, 25,7% dos entrevistados relataram 

não seguir nenhum tipo de dieta que evite alimentos considerados inapropriados aos 

portadores de diabetes. Nesse sentido, Rocha et al. (2019) afirmam que frente às 

indicações dietéticas imprescindíveis ao controle adequado da enfermidade, é exigido 
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do indivíduo uma tomada de decisão, devendo existir por parte desse uma grande 

responsabilidade ao tratamento. O mesmo autor ainda afirma que, nem todos 

mostram disposição imediata para mudança de comportamento e, quando essa 

atitude não é entendida, aumentam as chances de impaciência e frustração por parte 

do profissional e de insucesso no ato de adotar um novo hábito de vida por parte do 

paciente. 

 O individuo diabético precisa desejar a transformação e almejar mantê-la. 

No entanto, faz-se necessário respeitar sua autonomia de vida, estimulando-a a 

descobrir alternativas viáveis para as barreiras que a impedem de alcançar as metas 

negociadas (ROCHA et al., 2019). 

Ainda no contexto brasileiro, estudos informam que, em cidade do estado 

do Rio Grande do Sul, a motivação para aderir a vida saudável aliada à alimentação 

entre pessoas com doenças crônicas se mostra em um desafio para profissionais de 

saúde, em virtude da relação da alimentação saudável com elementos complexos, 

como desconforto no ambiente de convivência social, facilidade de acesso a alimentos 

industrializados e tradição familiar e (SILOCCHI; JUNGES, 2017). 

Além da dieta, o profissional de saúde deve indicar a prática de atividade 

física, devendo ser ponto chave para uma adequada mudança de hábitos e estilo de 

vida, desse modo, havendo adequado controle do diabetes. Dos 70 participantes, 

51,57% auto referiram não realizar quaisquer tipos de atividade física. Esse dado foi 

inferior ao demonstrado na pesquisa de Filho (2018), na qual mostrou que o 

sedentarismo obteve a marca de 72% dos participantes, com 90 idosos que não 

desenvolvem nenhum tipo de atividade física regular.  

A Sociedade Brasileira de Diabetes afirma que a atividade física, quer seja 

ela recreativa esportiva ou laborativa, pode ser realizada pelos indivíduos com DM, 

mas se deve avaliar as possíveis complicações e as limitações impostas pelo 

comprometimento sistêmico da doença. Além disso, a abordagem do manejo 

nutricional não deve ser apenas prescritiva, mas também proporcionar caráter mais 

subjetivo, de olhar comportamental, inserindo o indivíduo no centro do cuidado, de 

forma holística. A elevação de comportamentos saudáveis é importante para o 

autogerenciamento da saúde e inclui mudanças na dieta e a prática de atividade física, 

com o intuito de propiciar a diminuição ou a manutenção do peso corporal (SBD, 

2019).  

Ainda nesse contexto, dados do NDSR (2020) demonstram que 38,0% da 
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amostra de pacientes diabéticos eram sedentários, definidos como realizando menos 

de 10 minutos por semana de atividade vigorosa ou moderada em cada categoria de 

atividade física de lazer, transporte e de trabalho.  

Aliado a mudanças de hábitos de vida, seguir o tratamento medicamentoso 

de forma rigorosa é fator imprescindível para o bom controle da doença, muitas vezes, 

por motivos diversos como esquecimento ou até mesmo descrença, o idoso deixa de 

aderir ao tratamento medicamentoso conforme o prescrito pelo profissional de saúde. 

Este estudo mostra que 12,86% dos participantes não seguem corretamente o 

tratamento indicado. A OMS (2003) define adesão como o grau em que o 

comportamento de uma pessoa – tomar uma medicação, seguir uma dieta e/ou mudar 

o seu estilo de vida – corresponde às recomendações acordadas com um profissional 

da saúde. 

Estudo de Carvalho et al. (2017) verificou à alta adesão dos participantes 

ao tratamento medicamentoso, o que correspondendo a alta adesão dos 83 pessoas 

(97,6%) e apenas dois (2,4%) deles não seguiam corretamente ao tratamento 

medicamentoso. Outro dado apresentado por Faria et al., (2016) com 423 pessoas 

diabéticas apontaram a alta adesão ao tratamento identificando que 357 (84,4%) 

indivíduos aderiram ao tratamento medicamentoso. 

Segundo dados da OMS (2003) , a adesão ao tratamento medicamentoso 

de pacientes com enfermidades crônicas varia em torno de 50%, o que é bem inferior 

aos resultados obtidos neste estudo, em que a grande maioria dos idosos diabéticos 

foi classificada como aderente.  

Se os sistemas de saúde promovessem a adesão ao autocuidado com o 

diabetes de forma mais eficaz, os benefícios humanos, sociais e econômicos seriam 

consideráveis. Aumentar a eficácia das indicações sobre a adesão ao tratamento pode 

ter um impacto maior na saúde das pessoas do que melhorar tratamentos médicos 

específicos. O sistema de saúde deve considerar o conjunto de fatores que 

influenciam e determinam a adesão terapêutica e não se concentra exclusivamente 

nas questões biomédicas (WHO, 2003). 

O seguimento incorreto do tratamento pode contribuir para o aparecimento 

de sintomas como hipo e hiperglicemia, que indicam um descontrole momentâneo do 

diabetes, devendo o paciente ter instrução necessária para identificar e revertê-los 

quando possível. Na presente pesquisa, 37,50% e 55,88% dos idosos relataram que 

tiveram nos últimos 3 meses sintomas de hipo e hiperglicemia, respectivamente. 
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Tais resultados mostram que a maioria dos participantes, além de não 

conhecerem o manejo da hipoglicemia, não conseguem identificar as causas desse 

evento. Idosos diabéticos possuem maior risco para o desenvolvimento de 

hipoglicemia devido ao dano renal, alteração no organismo por causa dos 

hipoglicemiantes orais e da insulina, além dos déficits na cognição que comprometem 

a gestão do autocuidado (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015). Pesquisa 

realizada em Atlanta, nos EUA, evidencia que a hipoglicemia é um efeito adverso 

constante e sério do tratamento de DM que se encontra relacionada a consequências 

clínicas a médio e longo prazo e que acarreta custos (UMPIERREZ e 

KORYTKOWSKI, 2016). 

O estudo realizado por Emral et al. (2018) avaliou a incidência de 

hipoglicemia em pacientes com diabetes tratados com insulina em Bangladesh, 

Colômbia, Egito, Indonésia, Filipinas, Cingapura, África do Sul, Turquia e Emirados 

Árabes Unidos. Durante o período, eventos hipoglicêmicos foram relatados por 95,3% 

dos pacientes com diabetes tipo 2. Ressaltando que a pesquisa foi realizada com 

pacientes >18 anos e portadores de DM1 e DM2 em tratamento com insulina. Desse 

modo, as metas glicêmicas devem ser diferenciadas a cada individuo e a promoção 

de uma maior informação em relação à hipoglicemia e sua prevenção e tratamento 

são necessárias (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015). 

Neste estudo, o relato de hiperglicemia se sobressaiu em 55,88% dos 

entrevistados. Conforme a SBD (2020), a hiperglicemia contínua é relacionada a 

complicações vasculares em longo prazo, aumento de doenças, piora da qualidade 

de vida e aumento da taxa de mortalidade. O estudo de Almeida et al. (2019) 

descreveu como os hábitos alimentares e de vida têm influência no quadro de 

hiperglicemia crônica, constatando que pessoas com hábitos alimentares 

inadequados potencializam o surgimento e a evolução da retinopatia diabética, houve 

maior prevalência entre indivíduos mais velhos e com maior tempo de diagnóstico.  

Todas as condições sociodemográficas e clínicas dos idosos são fatores 

importantes a serem avaliados a fim de relacionar os riscos para o desencadeamento 

da sarcopenia e fragilidade e seu impacto sobre o diabetes, nesse sentido, a variável 

sarcopenia não apresentou significância estatística ao ser associada à presença de 

DM nos idosos, pois a proporção de sarcopenia foi semelhante em ambos os grupos. 

Entretanto, demais estudos comprovam que o DM pode ser um fator de risco para o 

surgimento da sarcopenia, além desse ser um agravante para a manutenção do bom 
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controle glicêmico (SILOCCH;JUNGES, 2017). 

Já está bem estabelecido que o diabetes é um fator de risco para 

deficiência funcional e limitações de mobilidade. De acordo com o Consenso Brasileiro 

de Fragilidade em Idosos, a prevalência de fragilidade varia entre 6,7 e 74,1% 

(LOURENÇO et al., 2018). Quando rastreada em uma população de pessoas com 

DM, a prevalência de fragilidade também varia e foi relatada como sendo entre 5 e 

48% (PERKISAS; VALDEWOUDE, 2016).  Em uma revisão de literatura, acerca da 

fragilidade e suas devidas relações a saúde, um estudo encontrou associação com o 

DM2, Acidente Vascular Cerebral, Hipertensão Arterial e Osteoartrite (CERTO et al., 

2016). 

A fragilidade é outro fator importante a se avaliado no idoso com doenças 

crônicas, pois sua presença influencia na qualidade de vida, inferindo na baixa adesão 

ao tratamento e hábitos de vida saudáveis favoráveis para o bom controle do DM. O 

presente estudo mostra relação estatística significante ao associar a síndrome de 

fragilidade com a presença do diabetes tipo 2 e, dessa mesma forma.  

A proporção de idosos frágeis foi significativamente superior na faixa etária 

acima de 75 anos, desse modo, corroborando esse resultado com pesquisas de Jung 

(2014), por exemplo, na qual a prevalência de fragilidade em idosos diabéticos foi de 

aproximadamente 32 a 48%, o que é maior do que 5 a 10% em idosos não diabéticos. 

Os idosos com DM e idade igual ou superior a 70 anos exibiram 3,4 vezes mais 

chances de desenvolver maior carga de fragilidade com relação aos idosos abaixo 

dessa faixa etária. Tal fato indica a importância do avanço da idade para a ocorrência 

das DCNTs e da sobreposição delas, visto que quem possui maior grau de fragilidade 

possivelmente estará entre os grupos pré-frágil e frágil (FILHO et al., 2019).  

Acredita-se que a condição de idosas serem mais vulneráveis à fragilidade 

se dá pelo fato de exibirem perdas mais relevantes das reservas fisiológicas 

comparadas aos homens e por estarem em classes sociais, econômicas e de saúde 

desfavoráveis, dados esses que podem inferir em maior vulnerabilidade no 

desenvolvimento da fragilidade (PAIVA et al., 2016; PAULA et al., 2016; SILVA et al., 

2016). 

De fato, o aumento da faixa etária constitui um fator imprescindível para o 

desenvolvimento de inúmeros problemas de saúde, o que justifica o aumento de 

sarcopenia e fragilidade com o avançar da idade. 

Em consonância com dados da literatura, o sexo feminino se sobressaiu na 
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presença de fragilidade (29,2%). A maioria feminina com diagnóstico de fragilidade se 

reproduziu no estudo de Silva, Pureza e Landre (2015), em que formava 70% dos 

idosos avaliados em ambulatório, assim como no estudo de Filho et al. (2020) com 

61,9% dos 113 idosos diabéticos avaliados.  

Devido ao método de pareamento aplicado por idade e sexo aos 2 grupos da 

amostra, não foram utilizados testes para mensurar a significância entre as variaveis 

dependentes e sarcopenia e DM. 

Apoiando esses resultados, demais pesquisas apontam a associação entre 

a sarcopenia, a osteoporose e a dislipidemia, bem como entre a pré-sarcopenia e a 

história de fratura. Mas nenhuma associação foi encontrada entre os controles 

glicêmicos, complicações crônicas do diabetes e a sarcopenia (TRIERWEILER et al., 

2018). 

Do contrário, há pesquisas que exibem o oposto, a exemplo do estudo de 

Perkisas e Vandewoude (2016), que afirmam que um idoso com pouca massa 

muscular esqueletica também terá uma propensão a manter um pior controle 

glicêmico devido à complicação na captação de glicose muscular. Desse modo, a 

insulina será secretada de forma ineficaz e a resistência insulínica poderá ser um 

desfecho, conduzindo em um quadro próprio de DM2.   

Estudos comprovam que as complicações ocasionadas pelo diabetes pode 

ser fator que contribui para o desenvolvimento da sarcopenia. Segundo Kirkham et al. 

(2019), a sarcopenia é mais comum em pessoas diabéticas com complicações do que 

em pacientes com DM sem complicações. Mesmo que essa análise seja limitada pelo 

fato de que todas as complicações foram agrupadas (micro e macrovascular), esses 

achados sugerem um papel potencial do sistema vascular no desenvolvimento da 

sarcopenia (KIRKHAM et al., 2019).  

Em estudos epidemiológicos, a prevalência de sarcopenia em pacientes 

com diabetes foi de 28,4%, enquanto que no grupo controle foi de 18,7% 

(HANDAJANI, 2018). Em revisão sistemática e metanálise que incluiu 20 estudos, 

apontou que a sarcopenia é mais prevalente e está associada a um aumento das 

chances de desenvolver o diabetes em 37.396 participantes. Além disso, as 

complicações pelo diabetes foram associadas a uma maior frequência de sarcopenia, 

quando comparada a pessoas com diabetes sem complicações (VERONESE, 2019). 

O diabetes está relacionado à redução da massa muscular, força e funções 

que levam à sarcopenia. Complicações relacionadas ao diabetes e morbidades 
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coexistentes não explicam totalmente a deterioração física associada ao diabetes e a 

fragilidade pode ser o mediador potencial no caminho de diabetes para a deficiência. 

Uma intervenção multimodal que inclua nutrição adequada, exercícios e um bom 

controle glicêmico pode ajudar a atrasar ou prevenir o desenvolvimento de deficiência 

em pessoas idosas com diabetes (SINCLAIR, 2017). 

É importante ressaltar que a discrepância dos nossos dados com o da 

literatura, em especial ao que se refere à sarcopenia, pode se dar pelo perfil da 

população estudada, sendo essa uma população idosa da comunidade ainda com 

grau de independência preservado e pelo instrumento de avaliação utilizado, nesse 

caso, o SARC-F+CC que possui menor grau de especificidade quando comparado ao 

método do EWGSOP. 

Neste estudo houve uma prevalência de sarcopenia em idosas do sexo 

feminino. No Brasil, a prevalência de sarcopenia em idosos com mais de 60 anos é 

de 16%, correspondendo a 20% das mulheres e 12% dos homens (DIZ et al., 2017). 

A associação do diabetes e sarcopenia é descrita na literatura com prevalência duas 

a três vezes maior em diabéticos do que em controles (PARK et al., 2007; KOO et al., 

2016). 

Com relação à sarcopenia e sexo, as mulheres exibiram maior prevalência 

do que os homens, corroborando com dados do estudo de Ida et al. (2019), no qual 

os japoneses diabéticos com mais de 65 anos, a prevalência de sarcopenia foi de 

22,5%, sendo de 27,1% nas mulheres e de 19% nos homens. Todavia, outro estudo 

realizado no Japão com 213 idosos, apontou uma prevalência superior de sarcopenia 

nos homens (20,4% vs 18,1%) (NISHIMURA et al., 2019). 

Em uma revisão sistemática e metanálise com 19.320 estudos incluídos, 

em que se avaliou a prevalência global de sarcopenia, apontou que os homens tiveram 

uma prevalência maior de sarcopenia usando o EWGSOP2 (11% vs. 2%), enquanto 

foi maior nas mulheres usando o Grupo de Trabalho Internacional sobre Sarcopenia 

(17% vs. 12%) (PETERMANN-ROCHA et al., 2021).  

Outro fator que pode contribuir na ocorrência de sarcopenia é o aumento 

da idade. A prevalência de sarcopenia segundo a idade foi semelhante com discreto 

aumento no grupo acima de 75 anos (15,7%).  Um estudo desenvolvido na Malásia, 

com o objetivo de identificar a prevalência de sarcopenia e seus fatores relacionados 

entre 506 idosos diabeticos usuários da atenção primária à saúde, constatou a 

proporção de 28,5% de sarcopenia entre os idosos. Dentre os fatores relacionados, 
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destacaram: aqueles com idade ≥ 70 anos, sexo masculino, com ≥ 10 anos de duração 

do diabetes, uso de menos de cinco medicamentos, baixo índice de massa corporal e 

envolvimento em atividades físicas leves e moderadas (SAZLINA et al., 2020). 

A cognição dos participantes foi avaliada com o MEEM e nossos resultados 

apontam que o maior número de idosos que apresentaram déficit cognitivo pertencem 

ao grupo sem DM. Em um estudo coorte longitudinal, com acompanhamento médio 

de 31,7 anos, demonstrou que a idade mais jovem no início do Diabetes mellitus foi 

significativamente associada ao maior risco de demência subsequente (AMIDEI, 

2021). 

Resultados de um estudo, com base em pessoas de 66 a 90 anos no início 

do acompanhamento, sugerem maior duração do diabetes para que esteja associado 

ao maior risco de demência apenas no tercil de idade mais jovem (RAWLINGS et al. 

2019).  

Quando ajustado o estado cognitivo com o grau de fragilidade, verifica-se 

a predominância de idosos frágeis com déficit cognitivo no grupo sem DM, porém 

independentemente do grupo, a presença de idosos com estado cognitivo sem 

prejuízo se sobressaiu. Nesse sentido, pesquisa desenvolvida no México com 257 

idosos da comunidade demonstra que o risco de demência específica para o diabetes 

está associado a medidas de desempenho cognitivo, fragilidade, risco de desnutrição, 

qualidade de vida e incapacidade de AVD/AIVD entre idosos da comunidade com DM2 

(BELLO-CHAVOLLA et al., 2020). 

Os mesmos autores ainda referem que o maior risco de demência está 

entre participantes pré-frágeis e frágeis e entre àqueles com deficiência. Com base 

nessas associações, o fenótipo transversal identificado usando o risco de demência 

específico para o diabetes é consistente apontando que os indivíduos com maior risco 

de demência identificados pelo escore provavelmente seriam frágeis, teriam algum 

grau de incapacidade, diminuição do desempenho cognitivo, risco de desnutrição e 

menor qualidade de vida (BELLO-CHAVOLLA et al., 2020). 

Na análise dos nossos resultados, cabe destacar que os idosos atendidos 

na Unidade de Saúde são mais independentes e procuraram o atendimento sem 

companhia, o que torna possível a hipótese de ter a cognição mais dentro da 

normalidade.  

Já no que se refere à sarcopenia, o número de idosos com déficit cognitivo 

se destacou no grupo de sarcopênicos com DM. Entretanto, em um estudo realizado 
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com pacientes hospitalizados em um Hospital de Curitiba-PR, refere que quando é 

feita à comparação do estado de cognição em relação aos grupos de níveis de 

sarcopenia, não foi observado um resultado estatisticamente significativo (KOCH; 

AGUIA; FRAGA JÚNIOR, 2018). Resultados do estudo FIBRA indicam que existe 

associação significativa entre sarcopenia provável e seus componentes com déficits 

cognitivos em idosos comunitários, porém não fazem relação com doenças crônicas 

(CIPOLLI et al., 2021).  

No estudo Elsa Brasil realizado com 5.038 participantes, os autores 

concluíram que a sarcopenia estava associada ao pior desempenho no teste de 

fluência verbal em pessoas de meia-idade residentes na comunidade e adultos mais 

velhos. Além disso, a baixa força muscular foi associada com o pior desempenho em 

todos os domínios cognitivos e pode conduzir à associação de sarcopenia e cognição 

(SZLEJF et al., 2019). Recente revisão com meta análise realizada com 6 estudos 

aponta que a sarcopenia foi significativamente relacionada ao comprometimento 

cognitivo, porém ressalta a importância do desenvolvimento de estudos longitudinais 

a fim de explorar a causalidade (CIPOLLI; YASSUDA e APRAHAMIAN, 2019).  

Ao se avaliar os participantes com relação ao número de comorbidades, o 

grupo com DM apresentou 115 comorbidades a mais que o grupo sem DM, sugerindo 

que o diabetes é fator que propicia ao desenvolvimento de outras comorbidades. 

A multimorbidade aumenta a complexidade do manejo do DM2 dos idosos 

e requer um atendimento mais personalizado para garantir o controle glicêmico 

adequado ao lado de metas de tratamento coexistentes e concorrentes. O 

autogerenciamento do diabetes por idosos se torna mais difícil com comorbidades 

(BELLARY et al., 2021). 

Estudo publicado no Hellenic Journal of Cardiology apresentou a 

prevalência de comorbidades em participantes com ou sem Diabetes mellitus 

autorreferido em uma amostra da população na Grécia. Em resumo, 30.286 pessoas 

participaram desse estudo e as principais comorbidades encontradas incluíam 

doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas e hematológicas. Os participantes 

com DM se mostraram mais propensos a comorbidades cardiometabólicas. Portanto, 

os indivíduos com DM devem ser considerados como potenciais pacientes 

“vasculares” e devem ser cuidadosamente avaliados em termos de risco 

cardiovascular (KATSIKI; TOUSOULIS, 2020). 

Já ao avaliar a fragilidade associada ao Diabetes mellitus, mostrou ser fator 
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que propicia o desenvolvimento de multimorbidades, corroborando assim com 

evidências da literatura, o que sugere que a fragilidade pode contribuir para o risco de 

idosos com Diabetes mellitus desenvolvendo multimorbidades (MELIS et al., 2014). 

Adultos de todas as idades com multimorbidades têm maior risco de morte, mas o 

risco de mortalidade da própria fragilidade muitas vezes pode superar o da 

multimorbidade quando a fragilidade e multimorbidade coexistem (PEREZ 

FERNANDEZ et al., 2019). 

Ao compararmos a associação de DM2 com idosos sarcopênicos, não foi 

observado aumento de comorbidades. Porém, a literatura aponta que o indivíduo com 

baixa massa/força muscular possui maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

comprometimento cognitivo (CHANG et al., 2016), depressão (CHANG et al., 2017), 

declínio funcional (BEAUDART et al., 2017), quedas (YEUNG et al., 2019), fraturas 

(YEUNG et al., 2019) e mortalidade (BEAUDART et al., 2017). 

Uma pesquisa de revisão sistemática realizada com 63 artigos, a qual 

descreveu 17.206 indivíduos no grupo caso e 22.375 no controle, concluiu que a 

sarcopenia é altamente prevalente como doença comórbida em indivíduos com 

problemas cardiovasculares, demência, DM e doenças respiratórias, o que destaca a 

necessidade de triagem e diagnóstico de sarcopenia (PACIFICO et al., 2020).  

A presença do DM2 foi significativa para o desenvolvimento de fragilidade 

ao utilizar o modelo de regressão multivariada. Nessa direção, pesquisa de Sinclair e 

Rodriguez-Manas (2019) apoiam esse achado, afirmando que a presença de DM2 

auxilia a gerar um ambiente propício à fragilidade, já que suas propriedades 

aumentam a incidência dos fatores que a predispõem. Desse modo, perda de peso, 

sedentarismo, fraqueza, exaustão, lentidão e até outras comorbidades estão 

relacionadas à fragilidade. 

De fato, é comum verificar a diminuição da funcionalidade do membro 

inferior e, consequentemente, uma mobilidade reduzida em idosos com DM2 

(BIANCHI; VOLPATO, 2016). Esse público possui um risco dobrado para o 

desenvolvimento de fragilidade, pois a relação direta entre fragilidade e o diabetes 

está no problema de mobilidade que o idoso diabético apresenta, como a neuropatia 

periférica ou a perda de massa muscular. Esse descondicionamento funcional 

acelerado é um problema que torna os idosos vulneráveis a apresentar a Síndrome 

da Fragilidade (VACCARO et al., 2019). Uma das condições envolvidas no aumento 

do risco de fragilidade se relaciona com os valores elevados de hemoglobina glicada 
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≥ 8,0% (AGUAYO et al., 2019). Em nosso estudo, o valor da média de hemoglobina 

glicada nos participantes com DM2 foi de 6,8 e nos idosos sem DM2 foi de 5,8, o que 

significa que mesmo o grupo com DM, estando com valor maior de HBA1C, ainda 

mantém um bom controle da doença. 

O estudo prospectivo elaborado por Castro-Rodriguez et al. (2016) 

verificou, em uma amostra de 1825 idosos comunitários, que a fragilidade é um 

enorme fator de risco para dependência funcional e mortalidade em idosos diabéticos. 

O diabetes, a sarcopenia e a fragilidade estão relacionados com o desenvolvimento 

de incapacidades e mortalidade (SINCLAIR; RODRIGUEZ-MANAS, 2016).  

 Ao se avaliar a inatividade física com a presença da fragilidade, em 

conformidade com o que está evidenciado na literatura, foi encontrada associação 

entre essas variáveis.  

A atividade física é conceituada como o movimento corporal produzido pelo 

músculo que aumenta significativamente o gasto de energia (WHO, 2018). De acordo 

com as novas diretrizes da OMS (2020), é recomendado pelo menos 150 a 300 

minutos semanais de atividade aeróbica vigorosa ou moderada  para todos os adultos, 

incluindo quem vive com doenças crônicas ou apresenta incapacidade. Pessoas 

idosas são aconselhadas a acrescentar atividades que foquem na coordenação e  

equilíbrio, bem como no fortalecimento muscular para auxiliar na prevenção de 

quedas e melhorar a saúde. 

Sendo assim, uma revisão de literatura aponta que, apesar do rápido 

crescimento de pesquisas sobre comportamento sedentário, existem relativamente 

poucas investigações que medem o impacto de comportamentos sedentários e a 

participação regular em atividades físicas. Há uma literatura emergente de que a 

atividade física pode reduzir significativamente a prevalência ou a gravidade da 

fragilidade. O maior gasto de tempo em atividade física confere uma associação 

protetora com a fragilidade, no entanto, não há estudos de ensaios clínicos até o 

momento para confirmar esses achados (KEHLER; THEOU, 2019). 

Um estudo multicêntrico no Brasil averiguou que o baixo nível de atividade 

física presente na avaliação do fenótipo de fragilidade foi encontrado em 27,5% de 

uma amostra de 5.532 idosos que foram selecionados aleatoriamente em diversas 

cidades do país (SILVA et al., 2016).   

No entanto, a intensidade e não o volume de atividade física pode ser mais 

protetora da fragilidade (ROGERS et al. 2017). De fato, a participação regular em 
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atividades de baixa intensidade, como aspirar e lavar roupas, não foram associadas à 

fragilidade em qualquer idade (ROGERS et al. 2017). Considerando que atividades 

físicas de intensidade vigorosa ou moderada, como caminhada rápida, dança, ciclismo 

ou natação, reduzem significativamente a taxa de progressão da fragilidade ao longo 

de um período médio de 10 anos (ROGERS et al. 2017).  

Outro estudo mostrou que cumprir metade do recomendado pelas diretrizes 

de atividade física (75-149 min/semana em sessões ≥10 min) foi associado a níveis 

mais baixos de fragilidade, desde que a intensidade da atividade fosse pelo menos 

acumulando 75-149 min/semana (KEHLER et al., 2018a). Também curtos períodos 

de atividade física vigorosa-moderada medidos objetivamente com duração inferior a 

10 minutos foram associados a níveis mais baixos de fragilidade, independentemente 

do cumprimento das recomendações de atividade física da OMS com MVPA 

(KEHLER et al., 2018a).  

Em geral, esses ensaios clínicos demonstram que a prevalência de 

fragilidade ou níveis de fragilidade foram reduzidos em maior extensão na intervenção 

versus grupos de controle. Ensaios que usaram uma combinação de terapias 

mostraram que os grupos que receberam terapia de exercício foram mais eficazes na 

gestão dos níveis de fragilidade comparados aos grupos que não receberam um 

componente de exercício (KEHLER; THEOU, 2019). 

Por outro lado, a relação entre a faixa etária e a fragilidade é reconhecido 

na literatura, desse modo, o resultado dessa pesquisa corrobora com demais 

pesquisas nacionais e internacionais. Em estudo desenvolvido com idosos de um 

Centros de Referência de Assistência Social em município do estado de São Paulo, a 

faixa etária com maior prevalencia foi de 60 a 79 anos. Apesar disso, são os idosos 

mais velhos que oferecem a maior prevalência de fragilidade (JESUS et al., 2017). 

Também em estudo longitudinal desenvolvido com idosos alemães, o aumento da 

idade esteve relacionado à fragilidade (HAJEK et al., 2016). 

Em um estudo desenvolvido em uma Estratégia de Saúde da Família no 

Rio Grande do Sul, 83,3% dos idosos com idade avançada apresentaram a 

fragilidade, com os critérios de Fried et al. (2001), enquanto que nos idosos com idade 

abaixo de 80 anos essa condição foi observada em 58,5% dos participantes (GROSS, 

et al., 2018). Em outro estudo desenvolvido com idosos longevos na mesma região 

do Brasil e que também utilizou os critérios de Fried et al. (2001) para analisar a 

fragilidade, verificou uma prevalência de 58%, mas, cabe destacar que mais de 42% 
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da amostra de idosos já estava em condição de pré-fragilidade (LIBERALESSO et al., 

2017).  

Para cálculo dos rendimentos mensais do participante, o presente estudo 

utilizou como base o salário mínimo vigente na época da coleta de dados de R$ 

1.040,00 e, assim como achados da literatura, este estudo encontrou relação entre 

baixa renda e a ocorrência da fragilidade.   

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2005, p35),  

Os pobres de todas as idades apresentam risco maior de doenças e 
deficiências, e os idosos estão particularmente vulneráveis. Muitos destes, 
especialmente as mulheres, vivem sozinhos ou em áreas rurais, renda incerta 
ou insuficiente. Esses fatores afetam seriamente seu acesso a alimentos 
nutritivos, moradia adequada e cuidados de saúde, predispondo à síndrome 
da fragilidade. 
 

Estudo de revisão sistemática mostra que a baixa renda familiar do idoso 

está relacionada com o fator de risco para o desenvolvimento da fragilidade (MELLO; 

ENGSTRON; ALVES, 2014). Uma pesquisa desenvolvida na comunidade com uma 

amostra de 3.478 idosos integrantes de sete cidades brasileiras, com o uso 

Cardiovascular Health Study, concluiu que as relações entre fragilidade, pré-

fragilidade,  e condições  sociodemográficas ocorrem em conjuntos de pobreza e de 

baixa escolaridade (NERI et al., 2013). 

Pesquisa realizada com a população rural de Pelotas, estado do Rio 

Grande do Sul, também apresentou associação da fragilidade com a baixa renda 

(LLANO et al., 2019), a mesma condição foi observada em demais estudos 

(FERNANDES et al., 2013) e (STORT et al., 2013). Ter condição econômica não  

favorável, muitas vezes, leva o individuo a residir em um domicílio menor que o ideal 

para sua boa mobilidade, com condições impróprias para evitar acidentes como 

quedas, hospitalizações e decorrente incapacidade funcional e instalação da 

fragilidade (LLANO et al., 2019).  

Em um estudo desenvolvido com 48 idosos residentes em área de alta 

vulnerabilidade social, verificou a associação da fragilidade com a condição 

sociodemográfica, demonstrando que a baixa renda está ligada ao desenvolvimento 

de fragilidade (ARAUJO JUNIOR et al., 2019). Do mesmo modo, esse fato se 

apresenta em demais estudos que avaliaram a fragilidade no contexto de 

vulnerabilidade social (ZAZZETTA et al., 2017). 
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 É evidente que o idoso com baixa renda tem maior dificuldade de acesso 

à informação, maior vulnerabilidade social, além de dificuldades de ter boa 

alimentação, assistência à saúde e lazer, fatores que podem justificar a forte relação 

entre a fragilidade e a baixa renda, além de outros associados como as comorbidades. 

Em relação ao número de comorbidades associadas à fragilidade estudo 

de revisão apontou que a fragilidade está associada a vários fatores, destacando-se 

a sarcopenia, a anemia, hipertireoidismo, o baixo nível de vitamina D, e a maior 

evolução para osteoporose (PILLATT et al. 2018). Assim como recente trabalho 

francês no qual identificaram que o aumento de 1g/dL na concentração de 

hemoglobina foi associado a uma diminuição do risco de 14% nas chances de 

fragilidade (p = 0,001) (STEINMEYER et al., 2021). 

 Assim como pesquisa de Leme et al. (2019) na qual revelam que a alta 

incidência de idosos frágeis possui associação com o alto índice de DM, HAS e 

insuficiência cardíaca. A literatura destaca que as doenças inflamatórias, tais como 

HAS, insuficiência respiratória, doenças cardiovasculares e o diabetes, associam-se 

ao desenvolvimento de fragilidade pelo mecanismo de ativação das vias pró-

inflamatórias em longo prazo no organismo (LEME et al., 2019). 

Estudo longitudinal que acompanhou 6.425 participantes por 23,6 anos, 

mostrou que 1.733 deles desenvolveram comorbidades, sendo que 692 se tornaram 

frágeis e 611 desenvolveram alguma deficiência e foram a óbito. Os autores ainda 

destacam que as comorbidades apresentaram razão de risco de 2,38 para fragilidade 

(DUGRAVOT et al., 2020). 

Ao se analisar a associação da sarcopenia com demais variáveis no 

modelo de regressão multivariada, verifica-se que a inatividade física avaliada pelo 

Minnesota Leisure Time Activity aumenta em quase quatro vezes o risco do idoso 

desenvolver sarcopenia. Assim como a presente investigação, o estudo de Gianoudis 

et al. (2015), realizado em uma amostra de 162 pessoas idosas australianas 

residentes em comunidades, identificou que níveis mais elevados do tempo exposto 

ao sedentarismo estavam associados à redução da musculatura e com o risco 

aumentado de sarcopenia, independentemente do nível de atividade física. 

Uma metanálise mostrou que qualquer prática de atividade física reduz a 

probabilidade de sarcopenia incidente em adultos acima de 40 anos (STEFFL et al., 

2017). Resistência ao treinamento é a estratégia mais eficaz para melhorar a massa 

e a função muscular em indivíduos sarcopênicos (DAI et al., 2019). 
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Resultados da pesquisa de Villareal (2017) mostram que o treinamento 

resistido pode prevenir ou minimizar as perdas de massa muscular comumente 

associadas à perda de peso induzida por dieta, que deve ser evitada em idosos com 

risco de sarcopenia, incluindo aqueles com DM2. Na dieta de idosos obesos, o 

treinamento aeróbico combinado de resistência levou a uma melhora de 21% no 

desempenho físico, melhorou a força e preservou a massa muscular mais do que o 

treinamento aeróbio sozinho. No entanto, as intervenções para perda de peso na 

saúde metabólica e muscular em idosos com DM2 e sarcopenia são amplamente 

inexploradas (BEAVERS et al., 2017). 

É notório que a literatura traz diversas evidências com relação aos 

benefícios da saúde muscular com a prática de atividade física. No entanto, é 

necessário que haja uma combinação de condições, como orgânicos e nutricionais 

para que haja resultados satisfatórios à manutenção e construção muscular, em 

especial ao idoso. 

O Índice de Massa Corporal é um indicador utilizado, no mundo para avaliar 

se o indivíduo está ou não com o peso ideal, nesse sentido, essa variável apresentou 

forte relação com a sarcopenia, sugerindo que os idosos com baixo peso e/ou 

eutróficos apresentam nove vezes mais chances de desenvolver sarcopenia. 

Sabe-se que à medida que a idade avança, podem ocorrer alterações na 

composição corporal, como redistribuição do tecido adiposo e redução da massa 

muscular.  Há uma redução significativa do IMC com o avançar da idade e isso pode 

ser explicado pelas alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, como o 

olfato e a visão reduzidos, papilas gustativas reduzidas, dificuldades de mastigação, 

uso de próteses dentárias mal ajustadas, entre outros, são fatores que contribuem 

para a desnutrição em idosos (CAMPO; LOPES; LOURENÇO, 2017).  

Embora a diminuição de peso possa levar à remissão do DM2 (TAYLOR et 

al., 2018), esse fato pode levar também a perdas significativas de massa muscular 

(SARDELI et al., 2018). Até certo ponto, as perdas musculares podem ser 

proporcionais à redução da carga como resultado de perdas de gordura, entretanto, 

as perdas de massa muscular durante a dieta hipocalórica também podem resultar da 

ingestão inadequada de proteínas (MESINOVIC et al., 2019). 

Esse fato também corrobora com o estudo de Carneiro et al. (2017), os 

quais relatam que a redução do IMC predomina em idosos longevos e está altamente 

relacionada à sarcopenia. O estudo de Sampaio et al. (2017) aponta que o IMC é 
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influenciado pela sarcopenia durante a condiação de envelhecimento, por ser uma 

doença que se distingue pela perda de massa muscular acompanhada pela redução 

da força muscular. 

Sabe-se que a má alimentação com quantidades calóricas e 

macronutrientes insuficientes para a manutenção muscular é fator que contribui para 

o desenvolvimento da sarcopenia. Nessa direção, nossos achados encontraram forte 

relação entre o estado nutricional sendo que aqueles que apresentaram desnutrição 

e/ou risco nutricional tinham três vezes mais chance de desenvolver sarcopenia. 

Uma revisão de metanálise realizada por Morton et al. (2018), mostrou que 

a suplementação de proteína foi benéfica para melhorar a massa magra em adultos 

submetidos a treinamentos de resistência, mas apresentou ter pouco efeito sobre os 

resultados musculares em idosos. Curiosamente, Beaudart et al. (2017) relataram que 

um efeito adicional da ingestão de proteína combinada com exercícios físicos em 

idosos com sarcopenia foi evidente em 3/12 estudos incluídos na revisão sistemática 

e metanálise sobre resultados de saúde da sarcopenia. 

Nesse segmento, existem evidências que afirmam que garantir a ingesta 

apropriada de proteínas é importante para a manutenção e crescimento muscular, o 

que por sua vez é benéfico para o metabolismo (MESINOVIC et al., 2019). 

A MAN é uma das ferramentas mais específicas para avaliação da 

desnutrição, sua pontuação é menor em idosos não institucionalizados com 

sarcopenia do que naqueles sem sarcopenia. Curiosamente, a pontuação MAN é 

fortemente relacionada com a massa muscular e força. Essa evidência sugere que o 

estado de desnutrição está frequentemente associado a uma redução da massa 

muscular e força, portanto, deve ser investigado, especialmente na presença de 

sarcopenia em idosos não institucionalizados (LIGUORI et al., 2018). 

Contudo, a má alimentação, seja por quantidades calóricas e/ou 

nutricionais inadequadas, compromete tanto a saúde muscular levando à sarcopenia 

quanto ao desenvolvimento de demais morbidades, pois induz à fragilidade orgânica, 

comprometendo a imunidade do idoso. 

Na presente discussão dos achados do estudo sobre os idosos com 

Diabetes mellitus tipo 2 e os sem diabetes na atenção primária de um município de 

Mato Grosso e a constatação da presença de fragilidade e sarcopenia, direciona-nos 

para a implementação de uma prática profissional do enfermeiro com essa população 

considerada mais vulnerável. Caberá a esse profissional o desenvolvimento de 
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diversos instrumentos de avaliação, seja na consulta de enfermagem ou na atenção 

em diferentes momentos de cuidado na atenção básica. A fragilidade e a sarcopenia 

são duas síndromes geriátricas “ocultas” na atenção ao idoso. Considerando que esse 

público apresenta múltiplas comorbidades, inclusive o DM2, a fragilidade e a 

sarcopenia são essenciais na avaliação do idoso. 

Assim, o reconhecimento precoce da fragilidade e da sarcopenia, pode 

atingir o cotidiano da pessoa que envelhece. Cotidiano esse que corrobora para 

desenvolver desde as atividades mais simples, até as mais complexas, principalmente 

de idosos com Diabetes mellitus que requer acompanhamento do estilo de vida, 

medicação, dentre outros.  

 

Limitações do estudo  

Como limitações do estudo, têm-se os seguintes aspectos: 1. O 

delineamento transversal, o que não permitiu conferir a causalidade entre as variáveis; 

2. O número da amostra dos idosos com DM e sem DM, apesar de constituir a 

totalidade de registro na Unidade de Saúde do estudo. 

Sugere-se para estudos subsequentes tipo longitudinal, com um número 

amostral superior, abordando todas as Unidades de Saúde dentro de um mesmo 

município. 
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O envelhecimento é um fato cada vez mais presente no Mundo e no Brasil, 

assim, há necessidade de implementação das políticas existentes no país. Nesse 

sentido, é crucial que haja a identificação precoce e o manejo adequado do Diabetes 

Mellitus a fim de se evitar desfechos desfavoráveis na vida do idoso. 

   Os resultados deste estudo mostram a associação da fragilidade do idoso 

com DM, inatividade física, faixa etária superior a 75 anos, baixa renda familiar e 

multimorbidades. Por sua vez, a sarcopenia foi associada a presença da inatividade 

física, baixo peso/eutrófico e desnutrição/risco nutricional.  Urge planejar nos serviços 

de saúde a avaliação da fragilidade e da sarcopenia no idoso com DM, como uma 

ferramenta para promover a saúde. 

E importante mencionar que a faixa etária superior a 75 anos, baixa renda 

familiar e multimorbidades, são fatores não passiveis de mudança, porém o 

profissional de saúde deve tê-los em mente afim de planejar as orientações e 

implementar o cuidado ao paciente idoso. 

 A avaliação sistemática é essencial para identificar síndromes, como a 

fragilidade e a sarcopenia, no idoso com DM que comprometam a condição de saúde 

da população de idade mais avançada, considerando as condições metabólicas 

relacionadas ao diabetes. 

Reconhece-se que medidas para o controle do DM, como atividade física e 

seguimento da dieta, são benéficas para a prevenção e controle da fragilidade e da 

sarcopenia. Entretanto, faz-se necessário reforçar a inclusão de recomendações 

especificas na prática clínica do atendimento da geriatria e gerontologia, a fim de 

promover melhoria na condição de vida ao idoso, além de prevenção dessas 

síndromes. 

Diante desses achados destaca-se que na prática do enfermeiro como 

educador e assistencial nos serviços de saúde da atenção básica, o controle do idoso 

diabético deve ser uma das metas de cuidado a essa população. Além disso, a 

promoção á saúde para prevenir a fragilidade e a sarcopencia, síndromes importantes 

na geriatria, podem e devem ser prevenidas, principalmente nos idosos com Diabetes 

Mellitus. 
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APENDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

SEÇÃO A: INFORMAÇÕES PESSOAIS 

A1) Idade _______(anos completos) (Ver documento se necessário) 
       Dia Mês e ano de nascimento _____/_____/______ 

A2) Sexo 
       (1) Masculino              (2) Feminino 

A3) Qual é a cor da sua pele? 
       (1) Branca                (4) Preta 
       (2) Parda                  (5) Indígena 
       (3) Amarela            (99) NS/NR 
 

A4) Qual seu estado civil? 
       (1) Solteiro (a) .  
       (2) Casado (a)   
       (3) Divorciado (a)/desquitado(a)  
       (4) Separado (a)  
       (5) Viúvo(a)  
       (6) Outro _____________________________ 
       (99) NS/NR 

A5) Mora sempre neste endereço ou existe mais de um local para residir: 
(1) Mesmo Local      (2) Mais de um local     (99) NS/NR 

A6) Há quanto tempo o Sr.(a) mora nesta casa? (em anos) (99) NS/NR 

A7) Quantas pessoas moram na casa atualmente, incluindo o Sr(a)? (99) NS/NR 

A8) Com quem o Sr(a) mora: 
       (1) Sozinho               
       (2) Somente com o cônjuge  
       (3) Cônjuge e filho(s)  
       (4) Cônjuge, filhos, genro ou nora  
       (5) Somente com o(s) filho(s)  
       (6) Arranjos trigeracionais (idoso, filhos e netos)  
       (7) Arranjos intrageracionais (mora somente com outros idosos e o cônjuge) 
       (8) Arranjos intrageracionais (somente com outros idosos) 
       (9) Somente com os netos (sem filhos)   
       (10) Não familiares 
       (11) Outros (especifique)__________ 
       (99) NS/NR 
 

A9) Quem é o(a) chefe ou o responsável do domicílio? 
(1) Próprio idoso  (2) Cônjuge  (3) Filho(a)  (4) Outro familiar   (5) Não familiar   (99) NS/NR 

A10) Agora preciso saber sobre a formação desse arranjo familiar. Por favor, diga-me: 
(1) O sr.(a) veio morar aqui  
(2) As outras pessoas vieram morar com o sr.(a)? 
(88) Não se aplica 
(99) NS/NR 

A11) Qual a principal razão pela qual o sr.(a)/ outras pessoas mora(m) aqui? (aplicar apenas se a 
resposta do item anterior for 1 ou 2)  
(1) Estar perto de/ou com o(a) filho(a)/pais         
(2) Estar perto de/ou com familiares ou amigos 
(3) Estar perto dos serviços de saúde 
(4) Medo da violência 
(5) Falecimento do(a) esposo(a)/companheiro(a)  
(6) Por união conjugal 
(7) Por separação conjugal 
(8) Custo da moradia/situação financeira 
(9) Precisava de cuidado 
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(10) Outro ______________________________________ 
(88) Não se aplica 
(99) NS/NR 

A12) Quantos filhos próprios e adotivos estão vivos? _________ (99) NS/NR 

A13) Quando o(a) Sr(a) necessita de atenção para acompanhar sua saúde qual o tipo de serviço o 
Sr(a) utiliza como primeira opção? 

(1) SUS 
(2) Convênio de saúde 
(3) Particular 
(4) Farmácia 
(5) Benzedeira 

      (6) Outro (especifique)_________________________________ 
 (88) Não se aplica 

      (99) NS/NR 

 
SEÇÃO C: AVALIAÇÃO COGNITIVA 

C1) Como o (a) Sr (a) avalia sua memória atualmente? 
(1) Excelente 
(2) Muito boa 
(3) Boa 
(4) Regular 
(5) Ruim 
(6) Péssima 
(99) NS/NR 

C2) Comparado com um ano atrás, o (a) Sr (a) diria que agora a sua memória está 
(1) Melhor 
(2) Igual 
(3) Pior 
(99) NS/NR 

C3) ORIENTAÇÃO TEMPORAL - Anotar se acertou ( 1 ponto) , errou (zero),  ou não sabe (zero). 
Ano (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Semestre (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Mês (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Dia (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Dia da semana (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

 

C4) ORIENTAÇÃO ESPACIAL – Anotar se acertou ( 1 ponto) , errou (zero),  ou não sabe (zero) 
Nome da rua (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Número da casa (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Bairro (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Cidade (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
Estado (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

 

C5) REGISTRO – Nomeie três objetos: árvore, mesa e cachorro (um segundo para cada nome) 
Posteriormente pergunte os três nomes, em até 3 tentativas. 
Anote um ponto para cada objeto lembrado e zero para os que não foram. 
Lembrou = 1      Não lembrou = 0 
Guarde-os que mais tarde voltarei a perguntar. O (a) sr(a) tem alguma dúvida? 

Árvore (  ) conseguiu (   ) não conseguiu 
Mesa (  ) conseguiu (   ) não conseguiu 
Cachorro (  ) conseguiu (   ) não conseguiu 

Número de repetições:______________________ 

C6) ATENÇÃO E CÀLCULO - Anotar se acertou (1 ponto) , errou (zero),  ou não sabe (zero). 
       Vou dizer alguns números e gostaria que realizasse os seguintes cálculos 

100-7=93 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
93-7=86 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
86-7=79 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
79-7=72 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
72-7=65 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
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Se não for capaz de realizar cálculo, aplique esta opção - Soletre a palavra “MUNDO” de trás para frente 
(não conte como pontuação) 

(   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
 

C7) MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS – Marcar 1 ponto para cada cálculo ou letra correta, em 
qualquer ordem 
Há alguns minutos, li uma série de 3 palavras e o(a) Sr(a)as repetiu. Diga-me agora de quais se lembra. 

Árvore (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
Mesa  (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
Cachorro (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

 

C8) LINGUAGEM – Anotar se acertou ( 1 ponto) , errou (zero),  ou não sabe (zero). 
       Aponte a caneta e o relógio e peça para nomeá-los...(permita 10 seg. para cada objeto) 

Caneta (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
Relógio (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

 

C9) Repita a frase que vou lhe dizer - (Pronuncie em voz alta, bem articulada e lentamente). A resposta 
correta vale 1 ponto. 
       NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ 

Conseguiu (   ) Não conseguiu (    ) 
 

C10) Dê ao idoso (a) uma folha de papel, na qual esteja escrito em letras grandes: FECHE OS OLHOS, 
diga-lhe:  
        Leia este papel e faça o que está escrito. (permita 10 seg). 

Fechou os olhos (   )  (1 ponto) Não fechou os olhos (   ) (zero) 
 

C11) Diga ao idoso (a): 
Vou lhe dar um papel, e quando eu o entregar, pegue-o com a mão direita, dobre-o na metade com as 
duas mãos e coloque no chão. Anotar se acertou (1 ponto) , errou (zero),  ou não sabe (zero).em cada 
item. 

Pegue o papel com a mão direita (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Dobre esse papel ao meio (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Ponha-o no chão (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
 

C12) Diga ao idoso(a): 
O (a) Sr (a) poderia escrever uma frase completa de sua escolha (com começo, meio e fim)? 
Contar 1 ponto se a frase tem sujeito, verbo e predicado, sem levar em conta erros de ortografia e sintaxe, 
se ele(a) não fizer corretamente, pergunte-lhe: “Isto é uma frase?” e permita-lhe de corrigir se tiver 
consciência de seu erro (máx. 30 seg) 

 
_____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

C11) Diga ao idoso(a): 
         Por favor, copie este desenho: 
 
 

 
 

Ponto de corte da (BRUCKI et al. 2003). 
 
 
 
 

  

Mostre o modelo e peça para fazer o melhor 

possível. Considere apenas se houver 2 pentágonos 

interseccionados (10 ângulos) formando uma figura 

de quatro lados ou dois ângulos (1 ponto) 
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SEÇÃO E - COMORBIDADE 
 

 NÃO SIM 

   NS/NR 

E1) Anemia 0 1 99 

E2) Ansiedade/transtorno do pânico 0 1 99 

E3) Artrite (reumatóide/osteoartrite/artrose) 0 1 99 

E4) Asma ou bronquite 0 1 99 

E5) Audição prejudicada 0 1 99 

E6) Câncer - Qual?________________ 0 1 99 

E7) DBPOC/enfisema (doença broncopulmonar) 0 1 99 

E8) Diabetes Mellitus  0 1 99 

E9) Depressão 0 1 99 

E10) Derrame 0 1 99 

E11) Doença cardíaca 0 1 99 

E12) Doença Gastrointestinal Alta (úlcera, hérnia, 
refluxo) 

0 1 99 

E13) Doença vascular periférica (varizes) 0 1 99 

E14) Doença Neurológica (Parkinson/Esclerose) 0 1 99 

E15) Hipertensão arterial 0 1 99 

E16) Incontinência urinária e/ou fecal 0 1 99 

E17) Insônia 0 1 99 

E18) Obesidade 0 1 99 

E19) Osteoporose 0 1 99 

E20) Constipação 0 1 99 

E21) Problemas de coluna 0 1 99 

E22) Visão prejudicada (catarata/glaucoma) 0 1 99 

E23) Tontura (labirintite, vertigens) 0 1 99 

E24) Outras – Qual? ________________ 0 1 99 

 
SEÇÃO F – D.Melitus 

F1) Tempo do diagnóstico (em meses):______   
 

F2) Local de tratamento:  ubs (  ) outro local (   ) 
Citar______ 

CONTROLE DOS EXAMES:    

F3) Ultimo resultado da HbA1C _____  F3a)e data_____ VALOR  DATA _____ 

F4) Resultado atual da HbA1C   
 

 

F5) Uso de dieta para controlar a doença (autorrelatado) SIM (1) 
 
 

NÃO (0) 

F6) Uso de exercícios físicos para controlar a doença 
(autorrelatado) 

SIM (1) 
 

NÃO (0) 

F7) segue tratamento medicamentoso conforme 
prescrição ? 
 

Nunca ( 0 )         As vezes ( 1 )  
Sempre ( 2 ) 

F8)Teve algum episódio de hipoglicemia no último mês? 
 

SIM (1) NÃO(0) 
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F09)Teve algum episódio de hiperglicemia no último mês? SIM (1) 
 

NÃO(0) 

 
SEÇÃO G- MEDICAMENTOS 

Qual(is)? 
(Nome do medicamento conforme 
está na caixa) 

Quantidade de 
medicamento 
prescrito?(Número de 
caixas) 

Quantidade de vezes que deve 
tomar o medicamento/dia? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
SEÇÃO H: ESTILO DE VIDA    

H1) Consumo de álcool:  
(1) Não consome  (2) Consumia (só no passado)  (3) Consome no presente. 
 
H2) Tipo de bebida consumida: 
(1) Vinhos  (2) Cerveja  (3) Destilados  (4) Outros______________________ 
 
H4) Consumo de cigarros: 
(1) Não fumante (2) Ex-fumante  (3) fumante 
 
H6) Quantidade de cigarros que fuma ou fumava por dia e por quanto tempo (anos) 
_____________________________________________ 

 

 
SEÇÃO I – FENÓTIPO DA FRAGILIDADE 

 

N1) Alterações de peso/perda de peso não intencional no último ano 
No último ano, o senhor (a) perdeu mais do que 4,5 kg sem intenção (isto e, sem dieta ou exercício)? 
(1) sim (2) não 
Se sim, quantos quilos aproximadamente? _______________ Kg 

N2) Força muscular/diminuição da força de preensão palmar da mão dominante medida pelo 
dinamômetro e ajustada ao sexo e ao índice de massa corporal. 

1ª medida 
de força de 
preensão 

 2ª medida 
de força de 
preensão 

 3ª medida de 
força de 
preensão 

 

Média das três medidas: _____________ 
 

N3) Auto relato de exaustão/Fadiga: Pensando na última semana, diga com que frequência as 
seguintes coisas aconteceram com o (a) senhor (a): 

QUESTÕES Nunca / 
Raramente 

Poucas 
vezes 

Na maioria 
das vezes 

Sempre 

Sentiu que teve 
que fazer 
esforço para dar 
conta das suas 
tarefas 
habituais? 

 
(1) sim 
(2) não 

 
 

(0) 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

Não conseguiu 
levar adiante 
suas coisas? 

(1) sim 
(2) não 

 
(0) 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 

N4) Lentidão da marcha/velocidade da marcha: O (a) Sr./Sra. utiliza habitualmente algum 
dispositivo auxiliar de marcha, como bengala ou andador?  
(1) não usa (2) Andador (3) Bengala (4) Outro 
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1ª medida de 
velocidade de 
marcha 

 2ª medida de 
velocidade 
de marcha 

 3ª medida de 
velocidade de 
marcha 

 

Média das três medidas: _____________ 
 

N5) Nível de Atividade Física/baixo nível de atividade física  
Para responder as questões lembre-se que: 
- Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 
respirar MUITO mais forte que o normal;  
- Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 
respirar UM POUCO mais forte que o normal;  
- Atividades físicas LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo que a respiração 
seja normal. 

Pontuação (seção 1+ seção2 + seção3 + seção4) = __________min/sem 
 

Atividade Física no Trabalho Tempo (1b + 1c +1d) = ______min/sem 
Nesta seção constam as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho remunerado 
ou voluntario, as atividades na escola ou faculdade (trabalho intelectual) e outro tipo de trabalho não 
remunerado fora da sua casa, NÃO incluem as tarefas que você faz na sua casa, como tarefas 
domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão incluídas na 
seção 3. 
1a. Atualmente o (a) Senhor (a) trabalha ou faz trabalho voluntario? (1) Sim (2) Não (Caso você 
responda não Vá para seção 2: Transporte) 
As próximas questões estão relacionadas a toda a atividade física que o (a) Senhor (a) faz em uma 
semana usual ou normal como parte do seu trabalho remunerado ou não remunerado, Não incluir o 
transporte para o trabalho. Pense unicamente nas atividades que você faz por, pelo menos, 10 min 
contínuos:  
1b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) gasta fazendo atividades vigorosas, 
por, pelo menos, 10 min contínuos, como trabalho de construção pesada, carregar grandes pesos, 
trabalhar com enxada, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, cavar valas ou 
buracos, subir escadas como parte do seu trabalho? (Coloque o nº de minutos em cada dia da 
semana do quadro abaixo e o nº total de minutos a seguir) 
_________minutos ( ) nenhum - Vá para a questão 1c 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

 
1c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas, por, pelo 
menos, 10 min contínuos, como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar 
crianças no colo, lavar roupa com a mão como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário? 
________minutos ( ) nenhum - Vá para a questão 1d 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

 
1d. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda/caminha, durante, pelo menos, 
10 min contínuos, como parte do seu trabalho? Por favor, NÃO incluir o andar como forma de 
transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que o (a) Senhor (a) e voluntário. 
________minutos ( ) nenhum - Vá para a seção 2 – Transporte 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

Atividade Física como meio de Transporte Tempo (2b +2c) = ______min/sem 
Estas questões se referem à forma normal como o (a) Senhor (a) se desloca de um lugar para outro, 
incluindo seu trabalho, escola, feira, igreja, cinema, lojas, supermercado, encontro do grupo de 
terceira idade ou qualquer outro lugar.  
2a. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda de carro, ônibus ou moto? 
________minutos ( ) nenhum - Vá para questão 2b 
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DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana 
normal.  
2b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda de bicicleta por, pelo menos, 10 
min contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO incluir o pedalar por lazer ou exercício). _______ 
minutos ( ) Nenhum - Vá para a questão 2c. 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

2c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) caminha por, pelo menos, 10 min 
contínuos para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para idosos, igreja, 
supermercado, feira, medico, banco, visita um parente ou vizinho? (NÃO incluir as caminhadas por 
lazer ou exercício). ______ minutos ( ) Nenhum - Vá para a Seção 3 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

Atividade Física em casa: trabalho, tarefas domésticas e cuidar da família Tempo (3a + 3b + 
3c)= ______min/sem 
Esta parte inclui as atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz em uma semana Normal/habitual 
dentro e ao redor de sua casa, por exemplo, trabalho em casa, cuidar do jardim, cuidar do quintal, 
trabalho de manutenção da casa ou para cuidar da sua família. Novamente, pense somente 
naquelas atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz por, pelo menos, 10 min contínuos. 3a. Em 
quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades físicas vigorosas no jardim ou 
quintal por, pelo menos, 10min como: carpir, lavar o quintal, esfregar o chão, cortar lenha, pintar 
casa, levantar e transportar objetos pesados, cortar grama com tesoura: _______ minutos ( ) nenhum 
- Vá para a questão 3b 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

3b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas no jardim 
ou quintal por, pelo menos, 10 min como: carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, limpar a 
garagem, brincar com crianças, rastelar a grama, serviço de jardinagem em geral. ________ minutos 
( ) Nenhum - Vá para questão 3c. 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

3c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas dentro de 
sua casa por pelo menos 10 minutos como: carregar pesos leves, limpar vidros ou janelas, lavar 
roupas a mão, limpar banheiro, varrer ou limpar o chão. _______ minutos ( ) Nenhum - Vá para 
seção 4 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

 
Atividades Físicas de Recreação, Esporte, Exercício e de Lazer Tempo (4a + 4b + 4c) = 
___________min/sem  
Esta seção se refere às atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz em uma semana Normal 
unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades 
físicas que o (a) Senhor (a) faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, NÃO incluir 
atividades que você já tenha citado 
4a, Sem contar qualquer caminhada que o (a) Senhor (a) faça como forma de transporte (para se 
deslocar de um lugar para outro), em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) caminha 



Apêndice  127 

 

por, pelo menos, 10 min contínuos no seu tempo livre? _______ minutos ( ) Nenhum - Vá para 
questão 4b. 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

4b. Em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) faz atividades vigorosas no seu tempo 
livre por, pelo menos, 10 min, como correr, nadar rápido, musculação, remo, pedalar rápido, enfim 
esportes em geral: _______ minutos ( ) Nenhum - Vá para questão 4c 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

4c. Em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) faz atividades moderadas no seu 
tempo livre por, pelo menos, 10 min, como pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, vôlei, 
basquete, tênis, natação, hidroginástica, ginastica para terceira idade, dança e peteca. _______ 
minutos ( ) Nenhum - Vá para seção 5 

DIA Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Tempo 
minutos 

       

 

N6) Tempo Gasto Sentado  
Estas últimas questões são sobre o tempo que o (a) Senhor (a) permanece sentado em diferentes 
locais, como, por exemplo, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa, no grupo de convivência 
para idosos, no consultório médico e durante seu tempo livre, Isto inclui o tempo sentado enquanto 
descansa, assiste TV, faz trabalhos manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, telefonemas, na 
missa/culto e realiza as refeições. Não incluir o tempo gasto sentado durante o transporte em ônibus, 
carro ou moto.  
6a. Quanto tempo no total o (a) Senhor (a) gasta sentado durante um dia de semana? 
_________horas _______minutos  
6b. Quanto tempo no total o (a) Senhor (a) gasta sentado durante um dia final de semana? 
_________horas _______minutos 

 
SEÇÃO J- SARCOPENIA- SARC-F 

Componente Pergunta Pontuação 

J1. Força O quanto de 
dificuldade você te 
para levantar e 
carregar 5kg? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, ou não consegue = 2 

J2. Ajuda para 
caminhar 

O quanto de 
dificuldade você tem 
para atravessar um 
cômodo? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, usa apoios, ou incapaz = 2 

J3. Levantar da 
cadeira 

O quanto de 
dificuldade você tem 
para levantar de uma 
cama ou cadeira? 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, ou não consegue sem ajuda = 2 

J4. Subir escadas O quanto de 
dificuldade você tem 

Nenhuma = 0 

Alguma = 1 

Muita, ou não consegue = 2 

J5. Quedas O quanto de 
dificuldade você tem 

Nenhuma = 0 

1-3 quedas = 1 

4 ou mais quedas =2 

J6. Panturrilha Meça a circunferência 
da panturrilha direita 
exposta do (a) 
paciente em pé, com 
as pernas relaxadas e 

Mulheres: 

> 33 cm = 0 

≤ 33cm= 10 

Homens: 

> 34 cm = 0 

≤ 34cm = 10 
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com os pés afastados 
20 cm um do outro 

 
SEÇÃO K- MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL - MAN 

H1- Nos últimos três meses houve 
diminuição da ingesta alimentar 
devido a perda de apetite, 
problemas digestivos ou dificuldade 
para mastigar ou deglutir? 

(0) = diminuição severa da ingesta 
(1) = diminuição moderada da ingesta  
(2) = sem diminuição da ingesta 

H2- Perda de peso nos últimos 
meses  

0 = superior a três quilos  
1 = não sabe informar  
2 = entre um e três quilos  
3 = sem perda de peso 

H3- Mobilidade 
 

0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas  
1 = deambula mas não é capaz de sair de casa  
2 = normal 

H4- Passou por algum estresse 
psicológico ou doença aguda nos 
últimos três meses? 
 

0 = sim 2 = não 

H5-Problemas neuropsicológicos  
 

0 = demência ou depressão graves  
1 = demência leve 
2= sem problemas psicológicos 

H6- Índice de massa corpórea (IMC 
= peso [kg] / estatura [m]2 ) 
 

0 = IMC < 19  
1 = 19 ≤ IMC < 21  
2 = 21 ≤ IMC < 23  
3 = IMC ≥ 23 

 

Avaliação global 
 

H7- O paciente vive em sua própria casa 
(não em casa geriátrica ou hospital) 

0 = não 1 = sim 

H8- Utiliza mais de três medicamentos 
diferentes por dia?  

0 = sim 1 = não I 

H9- Lesões de pele ou escaras?  0 = sim 1 = não 

H10- Quantas refeições faz por dia?  
 

0 = uma refeição 
1 = duas refeições 
2 = três refeições 

H11- O paciente consome:  
• pelo menos uma porção diária de leite 
ou derivados (queijo, iogurte)?  

( 1 )sim (  0)não 
 
 
 

H12-Duas ou mais porções semanais de 
legumes ou ovos?  

( 1 )sim ( 0 )não 
 

 

H13- Carne, peixe ou aves todos os dias?  
 

( 1 )sim ( 0 )não 
 

0,0 = nenhuma ou uma resposta «sim» 0,5 = duas respostas «sim» 1,0 = três 
respostas «sim» 

H14- Quantos copos de líquidos (água, 
suco, café, chá, leite) o paciente consome 
por dia?  

0,0 = menos de três copos 
0,5 = três a cinco copos  
1,0 = mais de cinco copos 
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H15- Modo de se alimentar  0 = não é capaz de se alimentar sozinho 
1 = alimenta-se sozinho, porém com 
dificuldade  
2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade 

H16- O paciente acredita ter algum 
problema nutricional?  

0 = acredita estar desnutrido 
1 = não sabe dizer  
2 = acredita não ter problema nutricional 

H17- Em comparação a outras pessoas da 
mesma idade, como o paciente considera 
a sua própria saúde?  

0,0 = não muito boa  
0,5 = não sabe informar  
1,0 = boa  
2,0 = melhor 

H18- Circunferência do braço (CB) em cm  0,0 = CB < 21  
0,5 = 21 ≤ CB ≤ 22  
1,0 = CB > 22 

H19- Circunferência da panturrilha (CP) em 
cm  

0 = CP < 31 1 = CP ≥ 31 
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ANEXO A - Parecer Comitê de Ética 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

p 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa intitulada. Síndrome da Fragilidade Associado a Sarcopenia em Idosos 

com e sem 

 Diabetes Mellitus. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as 

folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página. Este 

documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 
O objetivo deste estudo é Avaliar a ocorrência de sarcopenia e sua relação com 

as variáveis sociodemográficas e clinicas em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2. 
A pesquisa poderá trazer risco de dor ou desconforto, pois será coletado sangue 

para análise laboratorial, e realizado testes físicos e de força, caso você se sinta 
constrangido em relação a algum procedimento, terá todo o direito de não o realizar e 
se for de sua vontade, pode interromper a entrevista e desistir de participar do estudo, 
sem que isso lhe cause prejuízos. Você não terá nenhum ônus ao aceitar participar, 
assim como não terá nenhum custo com alguma complicação que possa ocorrer 
durante a coleta de dados.  

Você não será beneficiado diretamente por participar da pesquisa, porem seus 
benefícios indiretos será de contribuir com uma assistência digna, humanizada, 
eficiente e uma estratégia de educação em saúde eficaz para os idosos. Além disso, 
este trabalho auxiliará no tratamento de outros idosos com Diabetes Mellitus, afim de 
se viver com melhor qualidade de vida. 

 Os dados referentes à sua pessoa serão confidenciais e garantimos o 
sigilo/segredo de sua participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação da 
mesma. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466 /12 do Conselho 
Nacional de Saúde.  

Caso não concorde em participar, destacamos que poderá retirar o seu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar desse estudo, a sua 
participação é espontânea, voluntária e sem remuneração. Poderá fazer 
questionamentos a respeito do processo em qualquer momento. Os dados serão 
utilizados somente para fins acadêmicos, como relatórios, trabalhos de conclusão de 
curso, artigos, livros e resumos.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E SAÚDE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP 
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  Você receberá uma cópia deste termo de consentimento, na qual se encontram 
registrados o nome, telefone e o endereço do pesquisador responsável. Assim, você 
poderá localizá-lo a qualquer momento para o esclarecimento de qualquer  dúvida ou 
caso tenha algum problema relacionado à participação da pesquisa, sendo o 
pesquisador Alan Nogueira da Cunha e pode ser localizado na Universidade Federal 
de Mato Grosso, campus Sinop-MT, fixada neste endereço: Av. Alexandre Ferronato, 
1200, Setor Industrial, 78550-000 - Sinop, MT. Telefone para contato: (066)3533-
3100. E com a pesquisadora responsável Profa Rosalina A Partezani Rodrigues. E-
mail: rosalina@eerp.usp.br, End: Av. Bandeirantes 3900 – Monte Alegre – Telefone 
(0XX16) 3315-341 

Para dúvidas éticas poderá entrar em contato diretamente com o Comitê de ética 
da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop. A coordenadora do Comitê 
é a Professora Priscila S. Anjos Modes. Localizado na Av. Alexandre Ferronato, 1200, 
Setor Industrial, 78550-000 - Sinop, MT. Telefone: 3533- 3124. 

Considerando os dados acima expressos, CONFIRMO estar ciente sendo 
informada por escrito e verbalmente sobre a pesquisa e AUTORIZO a divulgação dos 
seus resultados. 

Eu____________________________________________________________, 
portador do documento RG nº ________________, declaro que entendi e concordo a 
minha participação na pesquisa. 

 
Assinatura do participante  
 

 
Assinatura do pesquisador responsável:  
  

 
Assinatura do pesquisador responsável: 
  

 
Sinop,     outubro de 2019. 
 

Pesquisador responsável: Coordenador: Alan Nogueira da Cunha. Docente de 
Enfermagem. Universidade Federal de Mato Grosso – campus Sinop. Endereço: Av. 
Alexandre Ferronato, 1200, Setor Industrial, 78550-000 - Sinop, MT. E-mail: 
enf.alannc@hotmail.com. Telefone para contato: (066)3533-3100. 
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